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RESUMO 

 

 

 

Levando em consideração o processo de transformação direcionado através dos 
esforços de investimentos do Exército Brasileiro, os Objetivos Estratégicos e devido 
ao processo de atualização doutrinária que o Esquadrão de Cavalaria Paraquedista 
(Esqd C Pqdt) se encontra, a presente pesquisa busca propor a utilização de um 
material de emprego militar para o Esqd C Pqdt, levando em consideração que o 
mesmo atenda a atividade de Guerra Eletrônica, inserida na Função de Combate 
Proteção, solucionando o problema referente a carência de um equipamento dotado 
de sistema passivo de proteção para o Esqd C Pqdt, com a finalidade de adequar e 
potencializar o emprego dessa tropa durante as operações realizadas nos mais 
variados ambientes e sob condições climáticas adversas. A pesquisa aborda 
conceitos e definições referente a radiação termal presente em binóculos termais, 
analisa um fato histórico onde houve o emprego de equipamentos termais, apresenta 
características e possibilidades de alguns binóculos termais fabricados por empresas 
relacionadas ao ramo da defesa, além de buscar estabelecer uma similaridade entre 
o Regimento de Cavalaria Mecanizado (RC Mec) e o Esqd C Pqdt, bem como com 
tropas norte-americanas e portuguesas. Finalizando o trabalho, foram analisados dois 
artigos acadêmicos com a finalidade de complementar o que foi apresentado, dessa 
maneira construindo conhecimento suficiente para se propor a utilização de um 
material de emprego militar condizente às necessidades do Esqd C Pqdt.  
 

 

Palavras-chave: Atualização doutrinária. Esquadrão de Cavalaria Paraquedista. 

Material de emprego militar. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

 

Considering the transformation process directed through the investment efforts of the 
Brazilian Army, the Strategic Objectives and due to the doctrinal updating process that 
the Airborne Cavalry Troop lives, this research seeks to offer the use of a military 
employment material for the Cavalry Squadron, considering that it comply with the 
activity of Electronic Warfare, within the Combat Protection Function, solving the 
problem related to the lack of equipment with a passive protection system for the 
Cavalry Squadron, with the object of adapting and enhancing the employment of this 
troop during operations carried out in the most varied environments and under adverse 
weather conditions. The research presents concepts and definitions regarding the 
thermal radiation present in Thermal Binoculars, analyzes a historical fact where there 
was the use of thermal equipment, presents characteristics and possibilities of some 
thermal binoculars manufactured by companies related to the defense industry, also 
establishing a similarity between the Mechanized Cavalry Regiment and the Cavalry 
Squadron, as well as with North American and Portuguese troops. Concluding the 
research, two academic articles were analyzed in order to complement what was 
presented, thus building enough knowledge to offer the use of military employment 
material consistent with the needs of the Cavalry Squadron. 
 

 

Keywords: Doctrinal update. Airborne Cavalry Troop. Military employment material. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A evolução da doutrina militar terrestre é uma constante em qualquer exército 

que tenha como objetivo a manutenção e, até mesmo, a ampliação de suas 

capacidades operativas. Alinhado a esse pensamento, o Exército Brasileiro (EB) vem 

reformulando e atualizando sua Doutrina Militar Terrestre especialmente com as mais 

recentes publicações de manuais iniciadas no ano de 2014. 

As correntes transformações do cenário mundial, as evoluções tecnológicas, o 

desenvolvimento diário, tanto militar quanto econômico, das diversas potências, 

obrigam o EB a se adaptar e a evoluir sua doutrina, evitando a obsolescência de seus 

meios, além de forçá-lo a se estruturar frente a todas essas demandas. 

Os fundamentos e as condicionantes da Concepção Estratégica do Exército 

indicam como o EB deve ser empregado para cumprir sua missão, organizado, 

articulado e preparado (SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO EXÉRCITO / FASE IV, 

2017, p. 5), levando em consideração as orientações das diretrizes do Comandante 

do Exército. O Plano Estratégico do Exército (PEEx) direciona o esforço do 

investimento, dando prosseguimento ao processo de transformação do EB (PLANO 

ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO, 2020-2023, p.7). 

O PEEx estabelece uma balança entre o orçamento existente e os Objetivos 

Estratégicos do Exército (OEE), reduzindo prioridades conforme as restrições 

orçamentárias são impostas. 

Dentro da Concepção Estratégica do Exército, o Preparo da Força Terrestre 

busca a obtenção de capacidades operativas seguindo os fatores determinantes: 

Doutrina, Organização, Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura – 

DOAMEPI (SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO EXÉRCITO / FASE IV, 2017, p. 23), 

e define que: 

 

As ações a serem realizadas para o preparo da Força Terrestre são medidas 
contínuas referentes aos campos do pessoal e do material, sobretudo na 
instrução e adestramento, na dotação de meios, na distribuição do pessoal e 
na mobilização, com o objetivo de contribuir para que as organizações 
militares (OM) estejam em condições de participar de operações em ambiente 
Conjunto, Combinado ou Singular em conformidade com a concepção 
estratégica de emprego. 
[...] Com a finalidade de melhor orientar os recursos financeiros para o 
Preparo da F Ter, é necessário que sejam estabelecidas prioridades. Desse 
modo, as tropas que receberem prioridade (F Emp Estrt e módulos 
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especializados) deverão ter seu preparo completo para atuar em qualquer 
parte do território nacional ou no exterior para atender às HE existentes. Estas 
prioridades serão nas áreas do preparo, de pessoal e de material (SISTEMA 
DE PLANEJAMENTO DO EXÉRCITO / FASE IV, 2017, p. 23 e 24). 

 

Dentre os quinze Objetivos Estratégicos existentes, destacam-se duas 

atividades referentes ao OEE 1 - CONTRIBUIR COM A DISSUASÃO 

EXTRAREGIONAL: 1.1.1.3 Obter e/ou modernizar Sistemas e Materiais de Emprego 

Militar (SMEM) para as tropas das forças de emprego estratégico (Brigadas). (2020-

2023); e 1.1.2.1 Equipar a Força Terrestre com módulo(s) subunidade do Sistema 

Combatente Brasileiro - COBRA. (2020-2023) (PLANO ESTRATÉGICO DO 

EXÉRCITO, 2020-2023, pg 9). 

Levando em consideração que a Brigada de Infantaria Paraquedista (Bda Inf 

Pqdt) faz parte da força de emprego estratégico1, conforme elenca a Concepção 

Estratégica de Emprego e alinhado com o Preparo da Força Terrestre, no que tange 

as ações a serem realizadas referente ao campo material e dotação de meios, essa 

tropa é prioridade para o recebimento dos mesmos. 

Nesse contexto de modernização, sabendo-se que a Instrução Provisória 2-33 

– Esquadrão de Cavalaria Paraquedista (Esqd C Pqdt), datada de 1994, está sendo 

reformulada para acompanhar a Doutrina Militar Terrestre vigente, alinhado ao OEE 

1, e sendo o Esqd C Pqdt uma Organização Militar (OM) da Bda Inf Pqdt – logo faz 

parte da força de emprego estratégico e com prioridade no recebimento de meios – o 

mesmo necessitará de Materiais de Emprego Militar (MEM) para acompanhar toda 

essa evolução, buscando estar apto e preparado para atuar como força estratégica 

(NETO, 2011). 

 

 

 

 

 

_______________________ 
 
1 Força de emprego estratégico - Forças com poder de combate que possibilitem, nas situações de 

crise / conflito armado, o desequilíbrio estratégico, por meio da dissuasão e da ofensiva. Estarão aptas 
a atuar em qualquer parte do território nacional e em outras áreas de interesse estratégico do Estado 
brasileiro. Serão preparadas para possuir ou receber capacidades/módulos 
(modularidade/elasticidade) para executar grandes deslocamentos estratégicos compatíveis com a 
dimensão continental do Brasil e áreas de interesse. Também deverão ser organizadas para permitir 
a sustentação logística na ação (sustentabilidade). 
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1.1 PROBLEMA 

 

 

Dentro do contexto da modernização, a Doutrina Militar Terrestre sofreu 

diversas transformações ao longo dos tempos devido a evolução da natureza dos 

conflitos (Doutrina Militar Terrestre, 2019, p. 1-1). 

Nesse sentido e como forma de solucionar problemas militares, surge um novo 

conceito, às Funções de Combate2, que emprega as peças de manobra e de apoio, 

em conjunto, nas diversas operações militares, porém com a mesma finalidade, o 

cumprimento da missão. 

 

As funções de combate surgiram como uma forma de abordagem para 
a solução dos problemas militares que consideram as funcionalidades 
de todas as tarefas sob responsabilidade das Unidades da Força 
Terrestre em operações. Tal raciocínio considera que sempre será 
possível decompor a solução de cada problema militar em uma série 
de tarefas a serem cumpridas. (LISTA DE TAREFAS FUNCIONAIS, 
2016, p. 1-1) 

 

Cada Função de Combate é dotada de princípios que norteiam as suas 

atividades inerentes, funcionando como ferramentas para os comandantes 

alcançarem o êxito daquela Função de Combate. 

Dentro das seis funções de combate existentes, destaca-se a Função Combate 

Proteção3, onde a mesma articula seus recursos da seguinte forma: 

 

- nas medidas ativas de defesa para proteger as informações, as suas 
instalações, a infraestrutura crítica e linhas de comunicação ou um ataque do 
oponente. 
- nas medidas defensivas passivas para conquistar a população e dificultar a 
localização e destruição dos sistemas e instalações. 
- na aplicação da tecnologia de processos para reduzir o risco de fratricídio. 
- no gerenciamento da resposta de emergência para reduzir a perda de 
pessoal e capacidades devido a acidentes, ameaças à saúde e/ou desastres 
naturais (PROTEÇÃO, 2015, p. 12). 

 
 

_______________________ 
2 Funções de Combate - É o conjunto relativamente homogêneo de atividades e tarefas afins, que 

atendem a uma finalidade comum, além dos sistemas empregados na sua execução, que orienta o 
preparo e o emprego dos meios no cumprimento de suas missões. 

3 Função Combate Proteção - Conjunto de atividades empregadas na preservação da força, permitindo 
que os comandantes disponham do máximo poder de combate para emprego. As tarefas permitem 
identificar, prevenir e mitigar ameaças às forças e aos meios vitais para as operações, de modo a 
preservar o poder de combate e a liberdade de ação. Permitem, também, preservar populações e 
infraestruturas civis. 
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As atividades da Função Combate Proteção se dividem em nove, sendo elas: 

Contrainteligência; Defesa Antiaérea; Defesa Química, Biológica, Radiológica e 

Nuclear; Antiterrorismo; Guerra Eletrônica4; Guerra Cibernética; Busca e Salvamento; 

e Segurança de Área (PROTEÇÃO, 2015, p. 2-1). 

Conforme o manual do Esqd C Pqdt encontra-se em processo de remodelação 

e atualização para acompanhar a evolução doutrinária de emprego, não se pode 

negligenciar o fato de que seus meios materiais devem acompanhar a par e passo 

essa transformação. 

Assim sendo, cresce a importância da consecução do presente trabalho que 

tem a finalidade de propor a utilização de um MEM para o Esqd C Pqdt coerente com 

as mudanças ocorridas ao longo dos tempos. 

Em síntese, exprimindo a demanda por meios condizentes ao emprego do Esqd 

C Pqdt, pode ser apontado o seguinte problema de pesquisa para norteamento deste 

trabalho: Qual Material de Emprego Militar poderá ser proposto, vinculado à 

Função de Combate Proteção do Esqd C Pqdt, que se faz necessário para se 

preencher a lacuna da não existência de um material que atue proporcionando 

um melhor desempenho e emprego pelo Esqd C Pqdt em proveito das 

Operações Aeroterrestres? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

A proposta de utilização de um Material de Emprego Militar para o Esqd C Pqdt 

será norteada pelos seguintes objetivos:  

 

 

 

_______________________ 
 
 
4 Guerra Eletrônica - Conjunto de ações que visam explorar as emissões do inimigo em toda a faixa do 

espectro eletromagnético, com a finalidade de conhecer a sua ordem de batalha, suas intenções e 
capacidades, e, também, utilizar medidas adequadas para negar o uso efetivo dos seus sistemas, 
enquanto se protege e utiliza, com eficácia, os sistemas próprios. 
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1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Propor a utilização de um binóculo termal vinculado à Função de Combate 

Proteção, com enfoque na atividade de Guerra Eletrônica de um sistema eletrônico 

de Não Comunicação5 (N Com), com a possibilidade do mesmo ser multifuncional, 

além de atender as formas de emprego do Esqd C Pqdt dentro das diversas missões 

e dos diversos ambientes operacionais do Brasil, conforme determinação da Bda Inf 

Pqdt. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

 

a) Revisar um caso histórico relacionado à Função de Combate Proteção, 

abordando uma atividade de GE de um meio de N Com, onde exista o emprego de 

binóculo termal; 

b) Analisar o emprego dos binóculos termais utilizados ou propostos aos 

diversos países ao redor do mundo que se encontram em operações de combate; 

c) Apresentar binóculos termais que sejam compatíveis com a realidade de 

emprego da tropa paraquedista brasileira; e 

d) Apresentar a organização atual do Esqd C Pqdt visando a proposta de 

dotação de um binóculo termal. 

 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

a) Qual a diferença entre os equipamentos dotados de infravermelho e os 

dotados de termal? 

_______________________ 
5 Não Comunicação - São todos os sensores ativos ou passivos que obtêm dados a partir de sinais 

eletromagnéticos. Ele abrange os Radares de Vigilância Terrestre, Câmeras de Longo Alcance, 
Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotado, telêmetros, sistemas de visão noturna, câmeras de 
vídeo e fotográficas. 
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b) No que influenciou a utilização do binóculo termal, no caso histórico 

analisado, e quais foram as lições colhidas, de maneira a corroborar para que o seu 

uso seja implementado atualmente pelo Esqd C Pqdt? 

c) Quais são as capacidades e limitações dos binóculos termais analisados 

para que sua utilização seja proposta ao Esqd C Pqdt? 

d) Porquê dotar o Esqd C Pqdt de um binóculo termal? 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 

Levando em consideração a constante transformação advinda do avanço 

tecnológico e analisando o proposto pela Visão de Futuro do Exército Brasileiro, pode-

se observar que é impositivo que o mesmo acompanhe esse avanço através da sua 

presença, se modernizando, adquirindo meios materiais compatíveis, além de 

militares capacitados profissionalmente para fazer face a todos esses desafios. 

(BRASIL, Exército. VISÃO DE FUTURO). 

Sem deixar de lado as atualizações doutrinárias e as capacitações técnicas dos 

recursos humanos, a aquisição de meios materiais caracteriza um importante sinal de 

modernização para o EB. 

Com a reformulação da IP 2-33 do Esqd C Pqdt, dentro do escopo de evolução 

e modernização do EB, percebe-se a necessidade de se propor a utilização de um 

MEM que seja compatível com essa evolução e com a finalidade de emprego do Esqd 

C Pqdt. Devido ao mesmo ser componente da Bda Inf Pqdt, uma força de emprego 

estratégico do EB, isso implica em ser prioridade com relação ao preparo de sua tropa, 

no recebimento de material e no recompletamento de pessoal (SISTEMA DE 

PLANEJAMENTO DO EXÉRCITO / FASE IV, 2017, p. 24). 

A evolução doutrinária abarca diversos conceitos que até então não faziam 

parte da doutrina de emprego do Esqd C Pqdt, sendo a Função de Combate Proteção 

(F Cmb Ptç) um desses conceitos. A Guerra Eletrônica (GE), atividade da F Cmb Ptç, 

possui como tarefa: 

 

Atuar em proveito da F Cmb Ptç executando Medidas de Proteção Eletrônica 
(MPE) que garantirão o uso efetivo do espectro eletromagnético. 
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As MPE se caracterizam pelo emprego de tecnologias disponíveis nos 
equipamentos de comunicações e procedimentos na exploração desses 
meios (PROTEÇÃO, 2015, p. 2-3). 

 

Dentro da atividade de GE, observando os sistemas eletrônicos de Não 

Comunicações (N Com) e após análise do Quadro de Dotação Militar6 (QDM) da OM, 

constatou-se que a mesma carece de um sistema passivo de proteção. 

Alinhado com o que preconiza a Capacidade Militar Terrestre7 Proteção, a 

presente pesquisa baseia-se em uma proposta de utilização de um Binóculo Termal 

Multifuncional (BTM), como solução de MEM para o Esqd C Pqdt. 

 

A Capacidade Militar Terrestre Proteção deve ser capaz de proteger o 

pessoal (combatente ou não), o material, as estruturas físicas e as 

informações contra os efeitos das ações próprias, inimigas e naturais. São 

ações que preservam o poder do combate (CATÁLOGO DE CAPACIDADES 

DO EXÉRCITO, 2015-2035, p. 16). 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

 

O presente trabalho busca propor a utilização de um binóculo termal para ser 

empregado pelo Esqd C Pqdt, para isso a metodologia será composta por: Objeto 

formal de estudo, Amostra, Delineamento da pesquisa, Procedimentos para revisão 

da literatura, Procedimentos metodológicos, Instrumentos e Análise de dados. 

 

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

 

Propor a utilização de um Binóculo Termal Multifuncional com tecnologia 

condizente que atenda as missões realizadas pelo Esqd C Pqdt, sendo seu emprego  

_______________________ 
6 Quadro de Dotação Militar - Documento, baseado no Quadro de Cargos, que prevê a quantidade de 

MEM necessária ao cumprimento das atividades estabelecidas na base doutrinária da OM operativa. 
7 Capacidade Militar Terrestre - É constituída por um grupo de capacidades operativas com ligações 

funcionais, reunidas para que os seus desenvolvimentos potencializem as aptidões de uma força para 
cumprir determinada tarefa dentro de uma missão estabelecida. 
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possível nos mais variados ambientes operacionais, observando a Função Combate 

Proteção. 

Pode-se identificar a variável dependente como sendo a tecnologia condizente 

do BTM e sua possibilidade de emprego em diversos ambientes operacionais, o qual 

sofre influência da variável independente de atender as missões realizadas pelo Esqd 

C Pqdt. 

Dessa maneira busca-se solucionar a carência desse material, que possibilita 

identificar a ameaça antes e criar mecanismos de agir no sentido de proteger os meios 

físicos, humanos e informacionais, condicionado pela F Cmb Ptç. 

O presente trabalho se debruça em pesquisas bibliográficas e em documentos 

referente ao emprego do material, destacando as características, possibilidades e 

limitações de equipamentos com essa funcionalidade – utilizados ou propostos aos 

diversos países ao redor do mundo – verificando a aplicabilidade para a realidade do 

EB, mais precisamente para o Esqd C Pqdt. 

 

 

2.2 AMOSTRA 

 

 

O trabalho conta com a coleta de informações contendo dados fidedignos das 

características, possibilidades e limitações de binóculos termais utilizados ou 

apresentados para os diversos países ao redor do mundo, como: EUA, França, Itália, 

entre outros, que possibilitem reunir dados para comprovar que a utilização desse 

equipamento é importante e se faz necessária atualmente, visando o emprego pelo 

Esqd C Pqdt. 

Será realizado um estudo em trabalhos de pesquisas já realizadas, onde o 

universo desse questionário aplicado envolve militares que possuem conhecimento 

sobre binóculo termal e/ou que já tenham utilizado algum MEM similar, dessa maneira 

será possível verificar a aplicabilidade do material para o Esqd C Pqdt. 

 

 

 

 

 



16 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa será abordada de forma qualitativa, embasada na pesquisa dos 

questionários respondidos pelos militares conhecedores do binóculo termal; quanto 

ao objetivo geral, será descritiva, apresentando as características, possibilidades e 

limitações dos binóculos termais, com a finalidade de propor a utilização do mesmo 

ao Esqd C Pqdt; e quanto a modalidade do procedimento técnico será bibliográfica, 

buscando através de um caso histórico, demonstrar a importância do uso do binóculo 

termal durante as operações. Quanto ao método da pesquisa, a modalidade de 

procedimento será comparativa e histórica, abordando seu uso, sua evolução e 

importância durante uma operação, além de apresentar as características e 

possibilidades de diversos binóculos. 

 

 

2.4 PROCEDIMENTOS PARA REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Serão analisados manuais e documentos que contenham as especificações 

técnicas, características, possibilidades e limitações dos binóculos termais, bem como 

analisar um caso histórico onde o uso desse equipamento tenha sido de suma 

importância, destacando a F Cmt Ptç. 

 

 

2.5  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O procedimento metodológico se baseia em um estudo qualitativo que utiliza a 

descrição das características dos binóculos termais existentes no mercado. 

Essa descrição será baseada nos manuais e nas fontes técnicas de cada 

binóculo. Serão analisados conforme suas possibilidades, limitações, emprego, 

capacidades, pontos positivos e negativos, atendimento da função de combate 

proteção e desempenho nos diversos ambientes operacionais, além de ter que 

atender a realidade de emprego do Esqd C Pqdt. 
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Busca-se através de um caso histórico concretizar ainda mais a fundamentação 

e a relevância da utilização do binóculo termal em operações. 

Após realizada toda essa pesquisa, se chegará à conclusão da relevância do 

uso do binóculo termal, propondo o seu uso para o Esqd C Pqdt.  

 

 

2.6 INSTRUMENTOS 

 

 

Serão analisadas pesquisas que contenham questionários respondidos por 

militares com conhecimento e/ou que já empregaram algum tipo de binóculo termal 

em alguma operação, com a finalidade de analisar a relevância desse material. 

Conforme já exposto, será utilizado também um caso histórico buscando embasar a 

presente pesquisa. 

Os aspectos e as características de cada binóculo serão apresentados com 

base nos dados técnicos, nas informações disponíveis e nos manuais de cada 

material, compondo assim uma base sólida e concreta para a proposta de emprego 

desse equipamento pela tropa do Esqd C Pqdt, durante as operações aeroterrestre. 

 

 

2.7 ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Toda a informação e os dados que compõem a presente pesquisa serão 

analisados com a finalidade de propor a utilização do binóculo termal, para o Esqd C 

Pqdt, através de uma apresentação descritiva dos mesmos. 

A análise das pesquisas contendo os questionários respondidos pelos militares 

busca juntamente com o caso histórico, reunir subsídios para embasar a importância 

do emprego desse material e a necessidade do mesmo pelos integrantes do Esqd C 

Pqdt, quando em operações. 
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3. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

 

Analisando o problema proposto, o presente trabalho realizou um estudo 

observando uma diversificada bibliografia que trata sobre um assunto de acesso 

restrito, em diversos aspectos, tanto quando analisado no meio civil quanto no meio 

militar. Foi utilizada em sua grande maioria literatura estrangeira, livros de física, 

artigos científicos e manuais militares, além de informações dos próprios endereços 

eletrônicos das empresas que trabalham com o ramo de imagem termal. 

O objetivo principal é fornecer subsídios para que se possa entender sobre o 

assunto relacionado a radiação térmica, mais precisamente sobre a imagem termal, 

diferenciando-a da imagem infravermelha. 

A partir da análise de um conflito histórico, identificar a importância que foi dada, 

à época, naquele contexto, para o dispositivo de imagem termal, apontando o 

diferencial obtido e a influência do seu uso para o desenrolar daquela guerra. Após, 

serão apresentados binóculos termais existentes no mercado – tanto os utilizados por 

outros países, como os utilizados pelo EB – apresentando suas possibilidades e 

características. 

Com todo o conhecimento adquirindo através das ferramentas (conhecimento, 

análise histórica, material utilizado e material disponível no mercado), e levando em 

consideração o que prescreve o manual A Cavalaria nas Operações (BRASIL, 2018 

p. 2-10), referente as principais possibilidades do Esqd C Pqdt: “f) operar sob 

condições de visibilidade limitada, com emprego de meios de visão noturna e de 

vigilância eletrônica”, será possível apresentar uma proposta de utilização de binóculo 

termal. 

A proposta atenderá prioritariamente a premissa de estar vinculada a função 

de combate proteção, com o intuito de proporcionar um melhor desempenho ao 

emprego da tropa do Esqd Pqdt, quando em operações aeroterrestres. 
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3.1 Radiação Térmica 

 

 

A radiação térmica está intimamente ligada a física quântica e moderna. 

Estudos demonstram que os corpos, independentemente do tipo de material ou 

temperatura, irradiam e absorvem energia, ocorrendo seu transporte através de ondas 

eletromagnéticas, em diferentes intensidades de comprimentos de onda. A 

capacidade de emissão e absorção de energia eletromagnética são iguais para cada 

temperatura, segundo o físico alemão Gustav Robert Kirchhoff. Essa energia 

eletromagnética associa-se a radiação devido a vibração dos átomos e moléculas 

sendo conhecida como radiação térmica (BONJORNO, 2016, p. 225). 

Anos mais tarde surgiu a lei de Wien dizendo que “para cada temperatura existe 

um comprimento de onda para o qual a intensidade da radiação emitida é a máxima” 

(BONJORNO, 2016, p. 226). 

As ondas eletromagnéticas se classificam baseadas em frequências, 

constituindo o espectro eletromagnético8 (HEWITT, 2015, p. 489). 

 

 

Figura 1 – Espectro eletromagnético 
Fonte: HEWITT, 2015, p. 489 
 

No espectro eletromagnético existem diversas frequências de ondas, dentre 

elas a imagem infravermelha, que não pode ser vista a olho humano. É interessante 

observar que todo corpo que possui temperatura irradia calor através do 

infravermelho. 

_______________________ 
 
 
8 Espectro Eletromagnético - É uma faixa contínua de ondas que se estende desde as ondas de rádio 

até os raios gama. 
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Existe uma grande dificuldade em encontrar literatura versando sobre a 

diferença existente entre radiação termal e radiação infravermelha, devido ao assunto 

ser muito técnico e específico, sendo abordado dentro do meio militar com um grau 

de aprofundamento que acaba caracterizando-o como sigiloso, dificultando ainda mais 

o acesso a esse tipo de informação. 

Algumas literaturas pesquisadas apontam que existe uma sutil diferença entre 

a radiação termal e a radiação infravermelha, apesar daquela estar dentro da faixa de 

frequência dessa. 

Segundo a Enciclopédia Van Nostrand´s Scientific (2006), a frequência da 

radiação infravermelha se subdivide em 05 (cinco) subfrequências: NIR (região 

próxima ao infravermelho – 0,75 a 1,5 µm - micrômetro), SWIR (região curta de 

infravermelho – 1,5 a 3 µm), IIR (região intermediária de infravermelho – 3 a 8 µm), 

LWIR (região longa de infravermelho – 8 a 15 µm) e FIR (região distante de 

infravermelho – 15 a 1000 µm). 

Além da dificuldade de literatura sobre radiação termal é comum que se 

encontre o conceito de radiação infravermelha sendo o mesmo da termal. 

 

Radiação infravermelha é popularmente conhecida como “calor” ou talvez 
como “radiação de calor”, uma vez que muitos professores de física 
tradicionalmente atribuem toda radiação termal a luz infravermelha. Isto é 
errado e um equívoco bastante difundido. (CONSIDINE, 2006, tradução do 
autor). 

 

Jacobs (2006), em seu livro Thermal Infrared Characterization of Ground 

Targets and Backgrounds, divide os sistemas de detecção em 03 categorias de 

sensores: os sensores ativos, os passivos e os semi-ativos. Cada categoria encontra-

se dentro de uma faixa de frequência, sendo a faixa do espectro eletromagnético do 

termal aquela compreendida entre 3 e 50 µm, pertencente a categoria dos sensores 

passivos. 
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Figura 2 – Sensores de imagem no espectro magnético 
Fonte: JACOB, 2006, p. XII 
 

Jacobs (2006), ainda no mesmo livro, aborda a diferença entre os sensores 

ativos e os sensores passivos, caracterizando-os. Os sistemas de sensores passivos 

não necessitam de uma fonte ativa que gere algum tipo de feixe para que através da 

reflexão desse feixe o objeto seja detectado, utilizando a radiação natural do meio 

ambiente que é refletida pelo objeto. 

Os sistemas passivos utilizam uma faixa de frequência específica do espectro 

eletromagnético, variando a radiação infravermelha termal entre 3 e 15 µm, conforme 

observado na figura 3. 

 

 

Figura 3 – Faixas de frequência 
Fonte: JACOB, 2006, p. 3 
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Figura 4 – Sistemas ativos x passivos 
Fonte: JACOB, 2006, p. 6 
 

As diferenças apresentadas na tabela da figura 4 - Sistemas ativos x passivos, 

Jacobs (2006, tradução do autor), demonstra que os sensores passivos se 

caracterizam por seus sistemas não possuírem alcance e velocidade de informação, 

serem de curto a médio alcance de detecção e dependentes do clima, além de seus 

sistemas não serem detectáveis por outros sensores. 

Observando o conceito apresentado, através do site da empresa Commercial 

Electronic Systems, que comercializam câmeras de segurança contendo dispositivo 

com detecção termal e/ou infravermelho, podemos verificar que existe uma distinção 

entre ambas as radiações. 

 

Câmeras de imagem termal são passivas. Elas captam as diferenças de calor 
que ocorrem em seu campo de visão. No entanto, sem projetar nenhum tipo 
de feixe de luz. As assinaturas térmicas são representadas visualmente como 
brancas quando estão quentes e pretas quando estão frias, com cores 
variadas para representar os níveis de calor intermediários. Como isso é útil? 
Câmeras de imagem termal detectam os comprimentos das frequências 
longas da onda do infravermelho. Isso significa que não captam outros feixes 
de luz. Poeira, fumaça e outras feixes de luz não interferem em sua 
capacidade de captura de imagens. Isso as torna extremamente úteis na 
captura de imagens à distância, e é por isso que essas câmeras são 
frequentemente utilizadas ao longo de barreiras e cercas. 
A desvantagem é que câmeras de imagem termal costumam ser mais caras 
do que as de imagem de infravermelho, que são adequadas para diversos 
outros ambientes. 
 
As câmeras de infravermelho ativo utilizam LEDs infravermelhos para 
lançarem luz infravermelha sobre uma área. A própria câmera depende dessa 
luz infravermelha que é refletida de volta à câmera. Portanto, é dependente 
da cobertura da luz infravermelha projetada. Isso significa que essas câmeras 
são muito úteis para se enxergar à noite, seja em um estacionamento ou em 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thermographic_camera
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um beco, porém não possuem a extensão do alcance de uma câmera com 
imagem termal. 
Ao contrário de uma câmera de imagem termal, o infravermelho ativo não 
ultrapassa a poeira ou a neblina da mesma maneira que o termal. Isso ocorre 
porque a poeira e a névoa refletirão a luz infravermelha que está sendo 
projetada de volta para a câmera. A imagem termal evita isso porque está 
simplesmente procurando o calor que um objeto irradia, a poeira e a névoa 
não irradiam muito calor. No entanto, a poeira e a névoa refletirão a luz 
emitida, devido a câmera infravermelha depender desse feixe de luz. 
Os feixes de luz infravermelha são invisíveis a olho nu. Como as câmeras 
funcionam muito bem como meio de intimidação, existem LEDs 
infravermelhos que podem se tornar visíveis à noite. Câmeras de 
infravermelho são menos caras e mais adequadas para diversas situações, 
enquanto as câmeras de imagem termal são mais poderosas, mas somente 
utilizadas para certas circunstâncias. 
(https://cescomplete.com/2017/12/10/difference-thermal-imaging-active-ir/, 
tradução nossa) 

 

O site da empresa Teledyne Flir, do ramo de sensoriamento e aplicação 

governamental e defesa, que também aborda sobre o mesmo assunto, diferencia a 

imagem termal da imagem infravermelha. 

 

Os sistemas de infravermelho ativo utilizam luz infravermelha, com ondas de 
curta frequência de comprimento, para iluminar uma área de interesse. Parte 
da energia infravermelha é refletida de volta para a câmera e interpretada 
para gerar uma imagem. Os sistemas de imagem termal utilizam a energia 
infravermelha das ondas de média e longa frequência de comprimento. 
Imageadores termais são passivos e detectam apenas diferenças de calor. 
Essas assinaturas de calor (geralmente preto - frio, e branco - quente) são 
exibidas em um monitor. Devido aos imageadores termais operarem em 
regiões com frequência de ondas infravermelhas de comprimento mais longo 
que o infravermelho ativo, eles não veem a luz refletida e, portanto, não são 
afetados pelos faróis que se aproximam, fumaça, neblina, poeira, etc 
(https://www.flir.ca/support-center/oem/what-is-the-difference-between-
active-ir-and-thermal-imaging, tradução nossa). 

 

Segundo Wahl (2007), um imageador termal opera semelhante ao olho 

humano, porém em melhores condições. De maneira genérica a radiação 

infravermelha que se encontra no meio ambiente, irradiada pelos diversos objetos, é 

captada pelas lentes do imageador através dos detectores infravermelhos criando 

impulsos elétricos. Esses impulsos são enviados para uma unidade que processa 

esses sinais de maneira a realizar a aferição da menor diferença de temperatura 

relativa existente naquele meio, convertendo-os em imagem visível. Essa imagem 

dependerá diretamente da intensidade da emissão infravermelha emitida, impactando 

diretamente em uma melhor visualização. 

Wahl (2007) complementa ainda que existem duas tecnologias distintas de 

detecção: a detecção direta (detectores resfriados a temperaturas criogênicas, 
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próximo a -200ºC) e a detecção termal (não resfriados, baseado na relação entre 

condutividade, capacitância, expansão e temperatura do detector). 

Segundo Chrzanowski (2010), os sistemas de imageamento são divididos em 

grupos (figura 5): conforme o método de criação de imagem bidimensional (câmeras 

termais e escaneadores de imagem termal), de acordo com a área a ser empregada 

(imageadores de vigilância e de medição), de acordo com a faixa de frequência (região 

curta, intermediária e longa de infravermelho) e conforme a tecnologia (1ª, 2ª e 3ª 

geração). 

 

 

Figura 5 – Classificação dos imageadores termais 
Fonte: CHRZANOWSKI, 2010, p. 18 
 

As gerações dos imageadores termais possuem determinadas características 

e obedecem determinados parâmetros que impactam na quantidade dos elementos 

detectores (pixel), na temperatura da resolução, na resolução da imagem, no tipo de 

resfriamento e em seu peso, conforme pode ser observado na figura 6. 
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Figura 6 – Parâmetros dos imageadores termais 
Fonte: CHRZANOWSKI, 2010, p. 23 
 

Khare (2007), em sua pesquisa publicada no Defence Science Journal, afirma 

que as gerações dos imageadores termais se diferenciam devido ao estágio de 

desenvolvimento do seu material, às configurações dos detectores infravermelhos e 

às informações apresentadas através das leituras eletrônicas adquiridas do ambiente 

escaneado. A figura 7 apresenta a classificação quanto ao tipo de escaneamento, as 

gerações dos imageadores e suas características, levando em consideração o valor 

da quantidade dos elementos detectores (pixel) presentes em cada tipo de termal, 

suas respectivas faixas de frequência e se são ou não resfriados. 

 



26 

 

Figura 7 – Árvore dos imageadores termais 
Fonte: KHARE, 2007, p. 175 
 

 

3.2 Guerra no Golfo Pérsico - Operações Escudo do Deserto e Tormenta do Deserto 

 

 

A abordagem de um fato histórico no contexto dessa pesquisa é ratificar a 

importância do emprego, em operação real, de um material militar dotado de detecção 

termal. A apresentação do contexto histórico, o porquê do conflito, os exércitos 

beligerantes, o desenrolar da guerra, as táticas e técnicas empregadas pelos exércitos 

e o resultado da mesma, não serão o objetivo dessa pesquisa, sendo alguns aspectos 

apresentados genericamente apenas com o intuito de situar o leitor. O objetivo 

principal do estudo dessa guerra será apresentar passagens que embasem a 

importância do uso dos equipamentos termais, corroborando para a resposta do 

problema da presente pesquisa. 

O livro War in The Persian Gulf - Operations Desert Shield and Desert Storm9, 

apresenta a visão americana da guerra ocorrida no Golfo Pérsico, abordando: a 

invasão de Saddam Hussein ao Kuwait, a importância que teve a queda do muro de 

_______________________ 

 
9 Guerra no Golfo Pérsico – Operação Escudo do Deserto e Tempestade do Deserto (tradução nossa). 
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Berlim para o desenrolar dos acontecimentos, como se encontravam colapsados e 

separados os países soviéticos após a Guerra Fria e o sentimento de 

responsabilidade do americano perante os demais país, devido ao poder adquirido 

pelos Estados Unidos após os ensinamentos colhidos na Guerra da Coréia e a sua 

vitória na Guerra Fria – apesar da forte pressão política interna com relação a 

necessidade em se manter um exército tão numeroso. 

A invasão ao Kuwait se deu em poucos dias, sendo as tropas Kuwaitianas 

dominadas rapidamente. Saddam Hussein teve como objetivo resolver seu problema 

relacionado a enorme dívida adquirida através da guerra entre Irã-Iraque e viu no 

próspero Kuwait uma solução para findar essa dívida. Conquistou a capital e as áreas 

petrolíferas do Kuwait com seu exército fortemente armado, dotado de diversos 

equipamentos militares de origem soviética e americana, provenientes do apoio 

recebido durante a guerra contra o Irã, além de possuir um expressivo número de 

soldados. 

Do lado americano, seu governo teve como prioridade a defesa da Arábia 

Saudita, porém sem interromper a comercialização do petróleo do Kuwait e da Arábia 

Saudita, uma vez que o prejuízo por essa interrupção afetaria diversos países em uma 

escala global, além da possibilidade de trazer transtornos ainda maiores ao conflito. 

Apesar dos sauditas não serem muito a favor dos Estados Unidos ocuparem seu 

território, após autorização, o exército americano concentrou um grande número de 

tropas em seu solo com a missão inicial de proteger a Arábia Saudita e os seus 

campos de petróleo de um possível ataque iraquiano. Dentre as tropas americanas, a 

paraquedista foi a primeira a se estabelecer em solo saudita, tendo sido a mesma 

denominada como os “speed bumps”10 para o exército de Saddam Hussein, 

visualizando ganhar tempo para que o exército americano pudesse reunir seus meios 

para combater em melhores condições os iraquianos (STEWART, 2010, p. 03). 

Diversas foram as dificuldades encontradas pelo exército americano antes do 

combate propriamente dito: possuíam uma quantidade numerosa de meios além de 

muito diversificados – aviação, naval e terrestre; cadeia logística a ser suprida muito 

grande; risco constante de ser atacado pelas forças iraquianas; preocupação em 

utilizar seu exército conforme as características de emprego de cada tropa, levando 

em consideração suas necessidade particulares de apoio; além do problema político 

_______________________ 

10 Redutores de velocidade (tradução nossa). 
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referente a mobilização do contingente da reserva. 

Avançando diretamente para o início do conflito, a Operação Tempestade no 

Deserto iniciou em 17 de janeiro de 1991 com ataques aéreos e bombardeio de 

mísseis por todo o Iraque, ocorrendo a ofensiva através solo somente em 24 de 

fevereiro de 1991. 

Podem ser destacados alguns trechos do livro que ilustram como foi importante 

o uso de equipamento noturno, mais precisamente o empregando da visão termal.  

Essa primeira passagem aborda sobre a vantagem advinda do aprimoramento 

do uso de equipamento dotado de imagem termal, no período noturno. 

 

Night did not stop the division, thanks to more recently developed image 
enhancement scopes and goggles and infrared and thermal imaging systems 
sensitive to personnel and vehicle heat signatures. Around midnight, 
McCaffrey stopped his brigades on a line about seventy-five miles inside Iraq11 
(STEWART, 2010, p. 40 e 41). 

 

A diferença das possibilidades da imagem termal quando comparado aos 

demais equipamentos noturnos fica aparente na passagem a seguir do autor: 

 

In the dust storm and darkness, American technological advantages became 
clearer still. Thermal-imaging systems in tanks, Bradleys, and attack 
helicopters worked so well that crews could spot and hit Iraqi tanks at up to 
four thousand meters (two-and-a-half miles) before the Iraqis even saw them12 
(STEWART, 2010, p. 50). 

 

O inimigo abria fogo na direção da tropa americana conforme a mesma 

avançava e o uso do termal foi novamente explorado pelo exército estadunidense, 

fornecendo vantagem e propiciando a destruição dos blindados iraquianos conforme 

eram localizados – “The regiment used its thermal-imaging equipment to deadly 

advantage, killing every tank that appeared in its sights13” (STEWART, 2010, p. 54). 

 

_______________________ 
 
11 A noite não deteve a Divisão, graças ao recente desenvolvimento e aprimoramento da imagem das 

lunetas e binóculos, do infravermelho e do sistema de imagem termal sensível a assinatura térmica 
de pessoal e veículo. Por volta da meia noite, McCaffrey parou sua Brigada em linha cerca de 120 km 
dentro do Iraque (tradução nossa). 

12 Na tempestade de areia e na escuridão, as vantagens tecnológicas americanas se mostravam 
nítidas. Os sistemas de imagem termal dos blindados, Bradleys e helicópteros de ataque funcionavam 
tão bem que as guarnições localizavam e atingiam os blindados iraquianos até 4 km antes dos 
mesmos os enxergarem (tradução nossa). 

13 O Regimento usou seu equipamento de imagem termal com uma vantagem mortal, destruindo todo 
o blindado que aparecesse em sua frente (tradução nossa). 
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O equipamento de imagem termal possibilitava localizar o inimigo por entre a 

tempestade de areia e a uma longa distância, fornecendo uma vantagem aos 

atiradores em destruir o inimigo em seu primeiro disparo (STEWART 2010, p. 54, 

tradução nossa). 

No trecho a seguir, o autor destaca a vantagem tecnológica que as forças 

americanas possuíam tendo como destaque a visão noturna e os aparelhos óticos. 

Conclui dizendo que as tropas americanas eram as donas da noite. 

 

American forces enjoyed substantial technological advantages, most notably 
in night vision and electro-optics. Two types of vision-enhancing technology 
had been incorporated into Army operations preceding the deployment to the 
Persian Gulf. One of these aids represented advanced development of a 
device first field-tested during the Vietnam War, the image intensification 
system known as Starlight. 
[…] 
Thermal-sight mounts in M1A1 tanks, M2/M3 Bradleys, and most helicopters 
were a generation newer and more capable than the Starlight scopes. Picking 
up heat differentials within their field of view, they allowed trained operators to 
see in darkness as if it were daylight. American troops in Desert storm truly 
“owned the night”14 (STEWART, 2010, p. 64). 

 

 

3.3 Binóculo Termal utilizado pelo Brasil 

 

 

Conforme pesquisa realizada, atualmente o EB utiliza um tipo de binóculo 

termal, porém já realizou testes em outro, o CORAL-CR e o JIM LR respectivamente. 

O primeiro utilizado por intermédio do projeto SISFRON15, ainda em fase de 

implantação, e o segundo testado por frações da tropa de elite do EB. 

_______________________ 
14 As forças americanas desfrutaram de vantagens tecnológicas substanciais, principalmente em visão 

noturna e eletro-ótica. Dois tipos de tecnologia de aprimoramento visual foram incorporadas às 
operações do Exército, antes da chegada no Golfo Pérsico. Um desses recursos representou o 
desenvolvimento avançado de um dispositivo testado pela primeira vez, no terreno, durante a Guerra 
do Vietnã, o sistema de intensificador de imagem Starlight (Luz das Estrelas). Os visores termais, 
equipados nos blindados M1A1, M2/M3 Bradleys e a maioria dos helicópteros, eram de uma geração 
mais nova e mais capazes que as lunetas Starlight. Captando a diferença de calor dentro do seu 
campo de visão permitindo que operadores treinados enxergassem na escuridão como se estivessem 
de dia. Tropas americanas na tempestade do deserto realmente dominaram à noite (tradução nossa). 

15 SISFRON (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras) – É um sistema de sensoriamento e 
de apoio a decisão em apoio ao emprego operacional, atuando de forma integrada, cujo propósito é 
fortalecer a presença e a capacidade de monitoramento e de ação do Estado na faixa de fronteira 
terrestre, potencializando a atuação dos entes governamentais com responsabilidades sobre a área. 
Foi concebido por iniciativa do Comando do Exército, em decorrência da aprovação da Estratégia 
Nacional de Defesa, em 2008, a qual orienta a organização das Forças Armadas sob a égide do 
trinômio monitoramento/controle, mobilidade e presença. 
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3.3.1 Binóculo Termal CORAL-CR 

 

 

O Exército Brasileiro adquiriu através do projeto SISFRON uma gama de 

equipamentos para vigiar, adquirir mobilidade e se fazer presente em regiões de 

interesse nacional. 

O projeto foi dividido em subsistemas, visando facilitar seu gerenciamento, 

dentre eles destaca-se um componente do subsistema dos sensores óticos e 

optrônicos, o binóculo de imagem termal. 

O binóculo termal em uso pelo SISFRON é o Coral-CR, da fabricante AEL 

SISTEMAS, empresa brasileira situada em Porto Alegre – RS, que faz parte do grupo 

Elbit Systems. 

 

O CORAL-CR é um avançado binóculo com imageador termal refrigerado e 
apontador laser destinado a operações de defesa e segurança. O 
equipamento pode ser empregado em missões de vigilância, reconhecimento 
e aquisição de alvos, nos mais variados ambientes e condições climáticas. O 
CORAL-CR já operou em combate e foi selecionado para fazer parte do 
programa SISFRON (AEL SISTEMAS. CORAL-CR. Site da AEL). 

 

 

Figura 8 – Binóculo CORAL-CR 
Fonte: AEL SISTEMAS, site da empresa 
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Figura 9 – Binóculo CORAL-CR Modo Noturno  
Fonte: AEL SISTEMAS, manual do operador 
 

Conforme o manual do operador do binóculo CORAL-CR, o mesmo gera 

imagem termal, possuindo recursos de aquisição de alvos (identifica a própria posição 

e a posição do alvo a ser detectado), um medidor laser, bússola magnética digital e 

GPS integrado junto ao FLIR (Foward Looking Infra-Red – Visão Frontal 

Infravermelho). Sua utilização é possível durante o período diurno ou noturno (tempo 

de inicialização 40 segundos e 07 minutos, respectivamente), possui ajuste para as 

oculares, campo de visão amplo, comunicação com a ethernet (transmite imagem e 

vídeo), display de bateria, possibilidade de zoom e ampliação digital (x2 e x4), ajuste 

de foco e polaridade para o canal térmico, ajuste de brilho e contraste, canal térmico 

/ diurno e combinado, e um mecanismo de teste do sistema, além de ser autônomo 

(podendo ser conectado a um adaptador externo ou acoplado a uma fonte veicular. 

 

 

Figura 10 – Dados técnicos Binóculo CORAL-CR 
Fonte: AEL SISTEMAS, manual 
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Figura 11 – Tabela de alcance Binóculo CORAL-CR 
Fonte: Elbit Systems, site da empresa 
 

Devido a sua função e a sua localização geográfica, as tropas da 4ª Bda Cav 

Mecanizada, da fronteira Oeste, foram as primeiras OM a receberem o Binóculo 

Termal CORAL-CR. Sendo empregado durante as operações de patrulhamento da 

fronteira, acampamentos, missões de reconhecimento, monitoramento e vigilância, se 

mostrando um equipamento bastante eficiente, operacional e que atende 

satisfatoriamente seu propósito de emprego, conforme se observa nos relatórios e 

entrevistas pesquisadas. 

 

 

3.3.2 Binóculo Termal JIM LR 

 

 

O EB dota sua tropa de elite com o binóculo termal Thermal Eye X200xp da 

empresa L3 Communications. Conforme o Anexo A – Relatório de desempenho de 

material cedido pela 3ª Cia FE de Manaus – AM, percebe-se que existe interesse por 

parte do mesmo, devido aos testes já realizados por essa tropa, em adquirir um 

equipamento mais tecnológico, com a finalidade de detectar ameaças, realizar 

operações de monitoramento e reconhecimento, utilizando o Binóculo Termal Jim LR. 

O Binóculo Termal JIM LR é da fabricante Safran Electronics & Defense Brazil, 

empresa Brasileira, localizada em São José dos Campos – SP. 

 

O binóculo JIM é compacto e de design amigável, sendo perfeito para 
aplicações tanto militares quanto de segurança, incluindo esquadrões de 
infantaria, forças especiais, observadores avançados, patrulha de costa e 
fronteiras, polícias de elite e mais. Através do uso de interfaces idênticas 
(baterias, conectores, acessórios, etc.) este binóculo funciona em conjunto 
com diferentes sistemas e equipamentos, incluindo telas, unidades de 
processamento, receptores de GPS militares tipo DAGR/PLGR, etc. O 
binóculo JIM LR oferece funções opcionais de fusão de canais dia/termal, 
aumentando significativamente sua capacidade de detecção de alvos 
(SAFRAN. JIM LR. Site da SAFRAN). 
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Figura 12 – Binóculo JIM LR imagem I 
Fonte: SAFRAN, site da empresa 
 

 

Figura 13 – Binóculo JIM LR imagem II 
Fonte: SAFRAN, site da empresa 
 

Conforme as informações adquiridas do próprio site da fabricante, o binóculo 

termal JIM LR possui recursos de aquisição de alvos, utilização durante o período 

diurno ou noturno (05 minutos para inicialização no modo noturno), telêmetro laser 

(aferição de distância através de laser), GPS, bússola magnética digital, possibilidade 

de operar remotamente, canal térmico diurno / noturno e combinado, grava fotos e 

vídeos em sua memória, funcionamento através de baterias ou alimentação externa, 

possibilidade de zoom, possibilidade de flutuabilidade, desempenho não é afetado 

durante período chuvoso, e possui estabilização de foco. 
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Figura 14 – Dados técnicos - Binóculo JIM LR 
Fonte: SAFRAN, site da empresa 
 

 

Figura 15 – Tabela de alcance - Binóculo JIM LR 
Fonte: SAFRAN, site da empresa 
 

Devido ao equipamento não possuir informação aberta e de fácil acesso, os 

dados expostos são praticamente todos do site da fabricante. Através de pesquisa 

realizada, foi possível ter acesso a um relatório de desempenho do material datado 

do ano de 2017, realizado por integrantes da 3ª Companhia de Forças Especiais de 

Manaus – AM (ANEXO A), onde se pode concluir através de observações colhidas 

durante testes de utilização do equipamento que o mesmo apresenta uma ótima 

qualidade de imagem além de inúmeros recursos que aumentam a operacionalidade 

da tropa que o opera. Cabe ressaltar que o referido binóculo não faz parte do QDM 

das tropas de elite do EB, porém os mesmos tiveram contato com o material e 

realizaram um relatório de utilização do mesmo. 
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3.4 Binóculo Termal no mercado 

 

 

Existem diversas empresas que desenvolvem binóculos termais militares, 

compostos por dispositivos, tecnologia e características que os diferenciam quando 

analisados suas especificidades, porém constituídos para o mesmo propósito. 

Bastante similar aos binóculos termais, são os binóculos para aquisição de alvos, que 

também são termais, porém dotados de diferentes funcionalidades, também fazendo 

parte dessa pesquisa. Serão apresentadas algumas empresas de maior destaque no 

mercado e que apresentam um histórico de sucesso com seus equipamentos. Cabe 

ressaltar que por se tratar de um assunto sigiloso, as informações são de difícil 

acesso. 

 

 

3.4.1 Binóculo Termal SOPHIE ULTIMA 

 

 

O Binóculo SOPHIE ULTIMA é da fabricante Thales Group, uma empresa de 

origem francesa, com sedes espalhadas pelo mundo todo, atuante nas áreas de 

sistema da informação, indústria aeroespacial, defesa e segurança. Segundo o site 

da empresa, a mesma é líder no mercado europeu de optrônicos. 

 

 

Figura 16 – Binóculo SOPHIE Ultima 
Fonte: THALES, site da empresa 
 

Conforme as informações adquiridas do próprio site da fabricante, o binóculo 

termal SOPHIE ULTIMA possui tecnologia de imagem termal, peso de 2,5 kg, utilizado 
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para detecção / reconhecimento e observação de alvos tanto diurnos quanto noturnos, 

recursos para aquisição de alvos, dotado de um amplo campo de visão (20º), 

configuração do sistema em menos de 03 minutos, zoom ótico, durabilidade da bateria 

de 04 horas, conectividade digital através vídeo e realidade aumentada para uma 

maior consciência situacional, designador de alvo, medidor laser, super resolução, 

estabilização de foco, conectividade ethernet, bluetooth e wifi, e adequado para 

operações de tropas aerotransportáveis. 

 

 

Figura 17 – Tabela de alcance - Binóculo SOPHIE ULTIMA 
Fonte: Thales, site da empresa 
 

 

3.4.2 Binóculo Termal FLIR RECON B2-FO 

 

 

O Binóculo Termal FLIR RECON B2-FO é da fabricante Teledyne FLIR, uma 

empresa de origem americana, com sedes espalhadas pelo mundo todo, 

especializada na fabricação de equipamentos de imagem térmica, atuante nas áreas 

de defesa, industrial e comercial. 
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Figura 18 – Binóculo FLIR RECON B2-FO 
Fonte: FLIR, site da empresa 

 
Conforme as informações adquiridas do próprio site da fabricante, o binóculo 

termal RECON B2-FO possui tecnologia de imagem termal, geolocalização de alvos, 

peso menor que 4,1 kg, utilizado para vigilância / reconhecimento e em situações 

diversas de alvos tanto diurnos quanto noturnos, divisão de tela / 02 campos de 

visada, recursos para aquisição de alvos através de laser para curto / médio e longo 

alcance, possibilidade de aumento de performance além de 10 km quando acoplado 

em um extensor, campo de visão (10º em ambos os canais e no canal diurno utilizando 

o zoom ótico até 48º), zoom ótico (4x em ambos os canais), estabilização automática 

de foco, GPS, bússola magnética digital, possibilidade de uso de baterias AA / 

durabilidade da bateria maior que 04 horas, imagem e vídeo em alta resolução, 

conectividade digital através vídeo e realidade aumentada para uma maior 

consciência situacional, designador de alvo, medidor laser e é bivolt. 

 

 

Figura 19 – Tabela de alcance - Binóculo FLIR RECON B2-FO  
Fonte: FLIR, site da empresa 



38 

3.4.3 Binóculo LINX-LR 

 

 

O Binóculo Multifuncional para Aquisição de Alvos LINX-LR é da fabricante 

Leonardo S.p.A (Leonardo-Finmeccanica), uma empresa multinacional de origem 

italiana, com sede em Roma, atuante nas áreas aeroespacial, defesa e segurança. 

Segundo o site da empresa, a mesma é um dos maiores grupos de alta tecnologia do 

mundo. 

 

 

Figura 20 – Binóculo LINX-LR 
Fonte: Leonardo, site da empresa 
 

Conforme as informações adquiridas do próprio site da fabricante, o binóculo 

LINX-LR é utilizado para os observadores avançados de artilharia, para as tropas de 

infantaria e para apoio aéreo aproximado. Possui tecnologia de imagem termal, peso 

de 03 kg, utilizado por tropa a pé e tropas especiais, capaz de detectar / adquirir e 

geolocalizar alvos em todos os tipos de clima e em situações diversas tanto através 

do canal diurno quanto noturno, recursos para aquisição de alvos através laser - até 

12 km, campo de visão até 24º, zoom ótico 2x para o canal noturno e zoom digital 10x 

para o canal diurno, GPS, bússola magnética digital, uso de 02 baterias / durabilidade 

da bateria cerca de 04 horas, imagem e vídeo em alta resolução, e conectividade 

Ethernet / Bluetooth e Wifi. 
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3.5 Esquadrão de Cavalaria Paraquedista 

 

 

Dentro da estrutura da Bda Inf Pqdt, o Esqd C Pqdt é a tropa de reconhecimento 

e segurança da Bda, conforme prescrito em seu manual EB70-MC-10.XXX, 2020. 

Ao observar o conceito relativo as ações de Inteligência, Reconhecimento, 

Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA) pode-se perceber a importância da obtenção 

e coleta de dados durante o transcurso das diversas operações. 

 

1.3.3 Ações de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos 
(IRVA): Ações realizadas por tropas especializadas onde há a reunião das 
capacidades de Inteligência, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de 
Alvos, por meio de um método empregado para a obtenção de dados 
coletados por observadores desdobrados no terreno, que visam subsidiar 
detalhadamente o planejamento e, consequentemente, auxiliar e facilitar a 
tomada de decisão do comandante das tropas em combate (EB70-MC-
10.XXX, 2020). 

 

Ainda segundo o manual da Bda Inf Pqdt, a Força Aeroterrestre (F Aet), em 

Operações Aeroterrestres (Op Aet), é dividida em quatro escalões (precursor, assalto, 

acompanhamento e recuado), dentre os quais o Esqd C Pqdt poderá participar do 

escalão precursor e/ou assalto, provendo a segurança dos eixos e provendo maior 

resistência a aproximação do inimigo, respectivamente. 

Com relação aos tipos de Op Aet, segundo o manual da Bda Inf Pqdt, o assalto 

aeroterrestre se constitui da conquista de uma região de suma importância para a 

operação, sendo essa região conhecida como Cabeça de Ponte Aérea (C Pnt Ae). O 

referido assalto é planejado observando-se quatro tipos de planos, onde cada plano 

corresponderá a uma fase da Op Aet. O Esqd C Pqdt será empregado, inserido no 

Plano Tático Terrestre, observando as ações de conquista e manutenção da C Pnt 

Ae. 

 

5.4.9.9 Manutenção da C Pnt Ae 
5.4.9.9.1 A defesa da C Pnt Ae é executada por meio de uma combinação de 
ações ofensivas agressivas, o mais à frente possível, com as ações 
defensivas típicas de uma defesa de área em dispositivo circular. 
5.4.9.9.2 A manutenção da C Pnt Ae inclui as seguintes medidas: 
[...] 
c) realização de reconhecimentos; 
d) estabelecimento da segurança à frente; 
[...] 
5.4.9.9.7 Medidas de reconhecimento e segurança são reforçadas em todos 
os níveis. Os P Avçd C e os elementos de vigilância são lançados. 
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[...] 
i) O Esquadrão de Cavalaria Paraquedista constitui-se em um importante 
elemento de segurança da Brigada, apto a ser designado para esta missão. 
[...] 
5.4.9.9.8 Conquista da C Pnt Ae 
[...] 
h) A Cav Pqdt é a mais apta a cobrir o movimento da marcha para o combate. 
(EB70-MC-10.XXX, 2020). 

 

Quanto a função de combate proteção, prescreve o manual da Bda Inf Pqdt 

(EB70-MC-10.XXX, 2020) que “as tarefas relacionadas permitem identificar, prevenir 

e mitigar ameaças às forças e aos meios vitais para as operações, de modo a 

preservar o poder de combate e a liberdade de ação”.  

O Esqd C Pqdt assume uma importante tarefa quando analisada a atividade da 

Defesa Anticarro, devendo o mesmo possuir condições de realizar as designações de 

alvos necessárias. 

 

9.6.8 Pela sua flexibilidade e grande poder de fogo, os meios aéreos 
constituem-se em grande vetor para ações contra blindados, especialmente 
os da Força Aérea e da Aviação do Exército. As frações mais destacadas a 
frente da C Pnt Ae, principalmente elementos da Companhia de Precursores 
Pára-quedista e do Esquadrão de Cavalaria Pára-quedista, devem ter 
condições de designar alvos desta natureza para plataformas aéreas como 
Guias Aéreos Avançados (EB70-MC-10.XXX, 2020). 

 

 

3.5.1 Organização do Esquadrão de Cavalaria Paraquedista 

 

 

Conforme publicado na Port nº 133-EME-Res, de 11/09/2006, o Esqd C Pqdt 

está constituído por 01 (um) Pelotão de Comando e Apoio (Pel C Ap) e 03 (três) 

Pelotões de Cavalaria Paraquedista (Pel C Pqdt). 

Destaca-se que 01 (um) Pel C Pqdt é constituído por 01 (um) Grupo de 

Comando (Gp Cmdo), 01 (um) Grupo de Exploradores (Gp Exp), 01 (uma) Seção de 

Míssil Anticarro (Sç Msl AC) e 01 (uma) Peça de Morteiro Médio (Pç Mrt Me). 
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Figura 21 – Composição do Esqd C Pqdt 
Fonte: imagem do autor 
 

 

3.6 Reconhecimento e Segurança 

 

 

O manual Operações (EB70-MC-10.223) aborda o reconhecimento e a 

segurança de duas formas, podendo ser uma operação complementar ou uma ação 

comum. Caso a missão e a tropa a qual se atua em proveito seja determinada pelo 

escalão superior, a operação será complementar, porém se a missão for determinada 

pelo comando da própria unidade e executada em proveito dessa unidade, será uma 

ação comum. 

As ações de reconhecimento e as ações de segurança visam obter dados 

sobre o inimigo e proteger nossas tropas. 

 

5.2.2 RECONHECIMENTO 
5.2.2.1 O reconhecimento é a ação conduzida com o propósito de obter 
informes sobre o inimigo e a área de operações. Normalmente, é executado 
de acordo com os seguintes fundamentos: 
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a) orientar-se segundo os objetivos de informação; 
b) transmitir com rapidez e precisão todos os dados e informações obtidas; 
c) evitar o engajamento decisivo; 
d) manter o contato com o oponente; e 
e) esclarecer a situação. 
[...] 
5.2.4 SEGURANÇA 
5.2.4.1 As ações de segurança compreendem o conjunto de medidas 
adotadas por elementos de uma força, visando a prevenir-se e proteger-se 
da inquietação, da surpresa e da observação por parte do oponente. (EB70-
MC-10.223, 2017, p. 5-1). 

 

 

3.7 Regimento de Cavalaria Mecanizado 

 

 

O Regimento de Cavalaria Mecanizado (RC Mec) é uma tropa apta a realizar 

as operações de reconhecimento e segurança, conforme estabelecido pelo manual 

do RC Mec (EB70-MC-10.354). 

 

5.2.1.5 A cavalaria mecanizada, por sua organização, dotação de 
equipamentos, instrução e adestramento é particularmente apta à execução 
de operações de segurança em proveito dos escalões enquadrantes. Atuar 
como F Seg normalmente é a principal atividade desenvolvida pelo RC Mec 
em campanha. (EB70-MC-10.354, 2020, p. 5-2). 
[...] 
5.2.13.1.6 Em função de sua organização, que lhes asseguram grande 
flexibilidade e mobilidade e dos meios de IRVA agregados a suas viaturas, os 
Esqd C Mec e os Pel C Mec são os elementos de manobra da F Ter mais 
vocacionados para realizar ações de Rec. (EB70-MC-10.354, 2020, p. 5-41). 

 

Para atingir a finalidade e os objetivos dessas operações deve-se observar 

seus fundamentos, os quais se destacam: proporcionar alerta preciso e oportuno, 

executar um contínuo reconhecimento e manter o contato com o inimigo. 

 

5.2.3 FUNDAMENTOS DA OPERAÇÃO COMPLEMENTAR DE 
SEGURANÇA 
5.2.3.1 Proporcionar Alerta Preciso e Oportuno 
5.2.3.1.1 A F Seg deve informar à tropa em proveito da qual opera, precisa e 
oportunamente, sobre a localização ou o movimento das forças inimigas que 
possam constituir uma ameaça ao cumprimento de sua missão. 
5.2.3.1.2 Pelo alerta oportuno e pelas informações precisas fornecidas pela 
F Seg, o comando da tropa em proveito da qual se opera poderá decidir sobre 
a aplicação de seus meios, o prazo e o local para engajar-se com o inimigo, 
manobrando, a fim de evitar o contato, de obter surpresa e vantagens táticas 
ou de reagir tempestivamente. 
[...] 
5.2.3.4 Executar um Contínuo Reconhecimento 
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5.2.3.4.1 Ao executar uma missão de segurança o RC Mec deve empregar 
seus Esqd C Mec e Pel C Mec (no todo ou em parte) executando um contínuo 
e agressivo reconhecimento, para obter informes precisos e atualizados 
sobre o terreno e o inimigo em sua Z Aç e, ainda, para que a U possa se 
posicionar adequadamente em relação à tropa em proveito da qual opera e à 
ameaça inimiga. 
5.2.3.5 Manter o Contato com o Inimigo 
5.2.3.5.1 A F Seg e seus elementos subordinados devem esforçar-se para 
manter o contato com o inimigo, até que esse não constitua mais uma ameaça 
ou que se afaste da Z Aç da tropa em proveito da tropa qual opera. (EB70-
MC-10.354, 2020, p. 5-3) 
 
5.2.13.2 Fundamentos do Reconhecimento 
[...] 
5.2.13.2.4 Manter o Contato com o Inimigo 
- O contato com o inimigo deve ser procurado o mais cedo possível e, uma 
vez estabelecido, somente poderá ser rompido com autorização do escalão 
superior. Se o inimigo deslocar-se para fora da sua Z Aç, o Pel/Esqd que 
executa o Rec deverá informar ao Esc Sp e à tropa responsável pela zona de 
ação para qual o inimigo se movimentou, auxiliando-a a estabelecer o 
contato. (EB70-MC-10.354, 2020, p. 5-42). 

 

 

3.7.1 Fração de Exploradores 

 

 

O Grupo de Exploradores, uma das frações que constituem um Pel C Mec, é a 

fração mais apta a realizar um reconhecimento, segundo o que prescreve o manual A 

Cavalaria nas Operações, “nos RCB, nos RCC e nas OM Mec, as frações de 

exploradores são as mais aptas a realizar ações de reconhecimento em proveito da 

missão dessas unidades” (EB70-MC-10.222, 2018, p. 5-1). 

 

 

3.7.2 Seção de Mísseis Anticarro 

 

 

A Seção de Mísseis Anticarro (Seç MAC), uma das frações do Esqd C Ap, 

segundo o manual do RC Mec (EB70-MC-10.354, 2020, p. 9-12), “provê fogos de 

longo alcance, [...] batendo áreas relativamente abertas”. 
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3.8 Outras tropas de Reconhecimento 

 

 

Da análise e pesquisa em diversas fontes, observa-se o trabalho realizado na 

dissertação de mestrado, onde Soares (2018), em A Seção de Vigilância Terrestre do 

Regimento de Cavalaria Mecanizado: análise da capacidade de reconhecimento para 

o ambiente operacional de 2035, aborda sobre as tropas de reconhecimento de outros 

países, destacando-se as tropas Norte-Americanas e Portuguesas. 

Será possível observar a importância que também é dada pelos países 

estrangeiros de se constituir uma fração de reconhecimento em seu exército, além de 

equipamentos e doutrina que acompanham o desenvolvimento tecnológico. 

 

 

3.8.1 Tropas Norte-Americanas 

 

 

As tropas Norte-Americanas evoluíram tanto sua doutrina referente ao 

reconhecimento quanto seus equipamentos ao longo dos tempos, Soares (2018 apud 

US Army Combined Arms Center, 2008) destaca a seguinte passagem: 

“Since the early 20th century, the search for the proper mix of equipment, the 

proper organization, and the proper employment of reconnaissance units has 

bedeviled armies around the world”16. 

Em outro trecho também é possível perceber a importância da adequação de 

tropas para melhor empregá-las, potencializando ainda mais suas capacidades, 

Soares (2018 apud US Army Combined Arms Center, 2008) destaca: 

 

A decisão de incluir uma unidade de reconhecimento em cada Brigada veio 
da percepção do Army Chief of Staff General Peter Schoomaker que a 
Brigada era um escalão que estava fraco na capacidade de detecção. Pouco 
ou quase nada foi dado de consideração ao emprego das Unidades de 
Reconhecimento. (US Army Combined Arms Center, 2008a, p. 180/250). 

 

E a posteriori conclui: 

 

_______________________ 
16 Desde o início do século XX, a procura de uma combinação adequada de equipamentos, estrutura e 
emprego de unidades de reconhecimento atormentaram exércitos ao redor do mundo (tradução nossa). 
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Em suma, a literatura estrangeira em questão estabelece a transformação da 
tropa de reconhecimento em seus diversos níveis (GU, U, SU e Pel), de forma 
a adaptar-se às demandas do combate modernos, por meio de 
experimentações baseadas em lições aprendidas. A exitosa experiência no 
modelo Stryker conduziu ao pensamento de modularidade, ao 
estabelecerem-se estruturas sob medida. A SU Cav americana (RSTA 
Cavalry Troop), vocacionada na missão de reconhecimento, vigilância e 
aquisição de alvos, passou a contar com meios de emprego militar de 
monitoramento do campo de batalha, rastreamento e vigilância nas suas 
frações nível Pel (SOARES, 2018, p. 74). 

 

 

3.8.2 Tropas Portuguesas 

 

 

O Esqd Rec da Bda de Intervenção Portuguesa, segundo Soares (2018 apud 

FERREIRA, 2012), tem uma vasta possibilidade quando se trata da condução das 

operações, dentre elas destaca-se a possibilidade de suas tropas de reconhecimento 

realizarem a identificação e a localização das principais posições inimigas. 

Dentre as principais capacidades da tropa de reconhecimento desse Esqd, 

Soares (2018 apud FERREIRA, 2012) destaca: 

 

- Localizar e identificar alvos, quaisquer que sejam as condições de 
visibilidade; 
- Obter informação sobre o dispositivo inimigo, sem se empenhar; 
- Regular fogos de artilharia; 
- Monitorar a atividade do inimigo; 
[...] 
- Avaliar danos; 
- Fornecer informação de uma forma segura e em tempo útil; 
[...] 
- Efetuar missões de vigilância e reconhecimento (patrulhas, escoltas, 
segurança, postos de observação) na linha de contacto e dentro do alcance 
de apoio da artilharia; 
- Confirmar e adquirir alvos; 
- Detectar alvos a 24 Km e identificar alvos a 18 Km, utilizando sistemas 
montados em veículos, em linha de vista e em quaisquer condições de 
visibilidade; 
[...] 
- Adquirir/bater objetivos obtidos pelos diferentes meios de recolha integrados 
no sistema JISR (Capable of acquiring / engaging targets by different 
collection means as the integration into a wider JISR system will permit); 
- Obter, de dia ou de noite e em condições de visibilidade limitada, imagens 
(fotos ou vídeo) de objetivos ou atividades de interesse e disseminação das 
mesmas e de dados complementares para um centro de 
processamento/análise/ integração de uma forma atempada, eficiente e 
segura; (FERREIRA, 2012, p. 73). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1 ETAPAS DA ANÁLISE 

 

 

Nessa etapa, o intuito será apresentar o estudo realizado sobre 02 (dois) artigos 

acadêmicos onde se buscou explorar o conteúdo presente nos questionários desses 

trabalhos, os quais apresentam opiniões e retratam as experiências de militares, Of e 

Sgt, que utilizaram o equipamento binóculo termal. 

Com a finalidade de embasar a solução do problema da presente pesquisa, 

serão apresentadas as análises realizadas ao longo do trabalho, as quais tiveram 

como objetivo criar ferramentas para que se pudesse solucionar as questões de 

estudo. 

 

 

4.2 RESULTADOS 

 

 

Para um melhor entendimento os resultados serão apresentados em dois 

tópicos, onde o primeiro apresentará as informações do artigo acadêmico do Cap 

Rigoni, ano 2020, e na sequência serão apresentados os resultados obtidos pelo Cap 

Albuquerque, ano 2019. 

 

 

4.2.1 QUESTIONÁRIO 1 

 

 

A análise foi inicialmente realizada no questionário presente do artigo 

acadêmico do Cap Cav Rodrigo Caspani Rigoni – Reflexos dos meios SISFRON para 

a doutrina de emprego do RC Mec em operações de reconhecimento: os impactos do 

binóculo de imagem termal Coral-CR, tendo como universo de estudo 23 (vinte e três) 

militares, entre Oficiais (Of) e Sargentos (Sgt) de cavalaria, utilizadores do binóculo 

termal Coral-CR e que exercessem função relacionada ao uso do equipamento. 
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De início percebe-se que o universo total analisado acredita no auxílio prestado 

pelo binóculo durante as operações de reconhecimento, conforme tabelado na 

pergunta número 03, realizada no questionário e apresentada no item Resultados e 

Discussão. Segundo Rigoni (2020, p. 14), “Em unanimidade, julgam que o Binóculo 

de Imagem Termal Coral-CR auxilia nas Op de reconhecimento dos RC Mec”. 

 

 

Figura 22 – 3ª pergunta questionário Rigoni 
Fonte: Rigoni, artigo acadêmico 
 

A pergunta de número 06 (seis) está relacionada as situações de emprego do 

binóculo Coral-CR durante as operações de reconhecimento, sendo possível observar 

a diversidade das funcionalidades que o equipamento termal possui, além das 

vantagens proporcionadas à tropa devido ao seu uso. 

 

Da análise da maioria das respostas, é possível observar que a 
utilização do Binóculo de Imagem Termal Coral-CR proporciona 
capacidades que o binóculo prismático não o faz, como: obter as 
coordenadas (retangulares/geográficas) de determinado alvo ou ponto 
no terreno, observação do terreno durante o período noturno nas P 
Blq, o que traz mais segurança à tropa, armazenamento de dados e 
fotos, evita emboscadas e engajamento de caçadores Ini e OA, 
monitoramento de RIPI à noite e reconhecimento noturno. 
Ficou evidente que, em comparação com o binóculo prismático, o 
MEM em questão possibilita a detecção mais rápida do inimigo e num 
alcance maior, o levantamento do DiVaLoCom Ini com maior precisão, 
uma aferição de distância mais acurada e mais rápida (RIGONI, 2020, 
p. 14-15). 
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Na pergunta de número 10 (dez) é possível observar que o binóculo termal 

necessita possuir algumas características para diminuir possíveis desvantagens 

técnicas do material. 

 

Sobre as desvantagens do Binóculo de Imagem Termal Coral-CR 19 militares 
(82,6%) citou a dependência de recarregamento de bateria como principal 
fator (uma vez que sua carga dura em média seis horas quando empregada 
em ações de reconhecimento), 39,1% avaliou que o material é sensível, 
34,8% julgaram o material pesado, o que dificulta a progressão a pé no 
terreno e cansa o militar que o conduz, 26,1% relatou que o mesmo motivo 
(peso) torna a visada mais instável, 17,4% acharam a sua operação 
complexa, nenhum militar entrevistado marcou que o material é de baixa 
qualidade ou que não atende às necessidades de emprego. Por meio do 
questionário, de forma espontânea foram levantadas algumas oportunidades 
de melhoria: a coordenada fica pouco tempo aparecendo no visor; para maior 
estabilidade, se faz necessária a condução de um tripé para o equipamento, 
e, se tratando de Pel C Mec, pode ser conduzido nas viaturas, mas caso seja 
necessário um longo deslocamento a pé, dificultaria a progressão e geraria 
fadiga no militar; baixa durabilidade da bateria; zoom baixo; e não é possível 
enviar as imagens do equipamento via rádio (RIGONI, 2020, p. 14-15). 

 

Finalizando o questionário, a pergunta de número 12 (doze) versou sobre qual 

seria a fração mais apta a empregar o binóculo termal, obtendo-se a totalidade das 

respostas o Pel Exp. 

 

 

Figura 23 – 12ª pergunta questionário Rigoni 
Fonte: Rigoni, artigo acadêmico 
 

Analisando o artigo acadêmico, ainda foi possível reunir algumas informações 

pertinentes referente ao uso do binóculo termal, expressas pelas ideias finais dos 

militares questionados, em um espaço destinado para essas observações, onde 

destacam-se: 
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“O BT é um excelente equipamento para ser utilizado em operações de 
reconhecimento e, unido a um melhor preparo intelectual dos militares que o 
empregam, traz grandes benefícios para operações deste tipo.” 
“O BT tem mais eficácia nas ações noturnas e estáticas de um Rec [...] 
Possibilita o Rec Not frente a uma Tropa sem a Capacidade de Visão 
Noturna.” 
“Ideal para monitoramento de RIPI. Monitoramento das Atv do Ini.” 
“Auxilia se força significa a detecção do Ini no período noturno.” (RIGONI, 
2020, p. 16-17). 

 

 

4.2.2 QUESTIONÁRIO 2 

 

 

A análise foi realizada no questionário presente no artigo acadêmico do Cap 

Cav Enemar de Albuquerque Júnior – Operações de reconhecimento no Regimento 

de Cavalaria Mecanizado: Análise dos reflexos do emprego de meios dos Programas 

Estratégicos do Exército SISFRON, tendo como universo de estudo 60 militares, entre 

Oficiais (Of) e Sargentos (Sgt) de cavalaria, utilizadores do binóculo termal Coral-CR 

e que exercessem ou exerceram função relacionada ao uso do equipamento. 

Como esse artigo em questão se refere aos meios que fazem parte do 

SISFRON, a análise será realizada somente sobre as perguntas relacionadas ao 

Binóculo Termal Coral-CR, um dos equipamentos desse sistema. 

A pergunta de número 06 (seis), do questionário, está relacionada com a 

rapidez do levantamento das informações através do uso do binóculo termal. Como 

resultado observa-se um valor de 82% (oitenta e dois por cento) das respostas 

afirmando que o mesmo possui essa característica, não havendo nenhuma resposta 

negativa. 

 

 

Figura 24 – 6ª pergunta questionário Albuquerque 
Fonte: Albuquerque, artigo acadêmico 
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Fruto das observações dos militares, em um espaço destinado para essa 

finalidade, foi possível reunir algumas informações pertinentes referente ao uso do 

binóculo termal, onde destaca-se: 

 

Binóculo Termal: Excepcional MEM, aumentou e muito a capacidade 
operacional do G Exp principalmente. O equipamento melhorou em muito a 
detecção de ameaças por parte da tropa. É um meio excepcional para as 
ações de Rec durante o levantamento, busca e detecção de ameaças. O 
equipamento auxilia nas operações de reconhecimento, quando empregados 
corretamente pelo G Exp (ALBUQUERQUE, 2019, p. 17). 

 

 

4.3 INTERPRETAÇÃO E COMPARAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

 

4.3.1 Imagem termal x Imagem infravermelha 

 

 

A preocupação inicial da presente pesquisa, após a análise e o estudo de toda 

a literatura relacionada ao tema proposto, foi apresentar a radiação termal, 

diferenciando a imagem termal da imagem infravermelha. Conforme exposto no 

subcapítulo 3.1 Radiação Térmica – Imagem Termal, a literatura aborda que a 

radiação térmica está relacionada a energia proveniente da vibração dos átomos e 

moléculas, irradiados ou absorvidos pelos corpos, transportados através das ondas 

eletromagnéticas, variando conforme a intensidade e o comprimento de uma onda. 

Observa-se que as ondas são subdivididas em diversas frequências, entre elas 

o infravermelho, através do qual o calor é irradiado. Dentro do comprimento de onda 

do infravermelho encontra-se a faixa de frequência do termal, compreendido entre 3 

e 50 µm. Os sensores que detectam a radiação, seja ela infravermelha ou termal, se 

dividem entre ativos e passivos. 

Com o que foi apresentado no capítulo do referencial teórico, é possível 

responder a primeira questão de estudo, onde as diferenças existentes entre os 

equipamentos infravermelho e termal residem: inicialmente no comprimento da onda 

eletromagnética e consequentemente na sua faixa de frequência; na análise se o 

sistema é passivo ou ativo, onde se o mesmo for passivo o equipamento não 

necessitará de outra fonte para produzir um feixe através do qual o objeto a ser 
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detectado será refletido (poeira e fumaça não interferem na captura da imagem do 

objeto); no caso dos sistemas passivos, os mesmos não possuem alcance de 

informação, ou seja, o corpo  necessitará irradiar calor em contraste com o ambiente 

para ser detectado; os sistemas passivos apresentam forte dependência climática e 

não são detectáveis por outros sensores. 

Dentro dos sistemas passivos, os mesmos são subdivididos com relação a sua 

detecção e resfriamento (entre detecção direta e detecção termal) e dentro da 

detecção termal são divididos novamente em grupos (método de criação de imagem, 

área a ser empregada, faixa de frequência e tecnologia). 

 

 

4.3.2 Imagem termal na história 

 

 

Com relação a segunda questão de estudo, foi utilizado um caso histórico 

embasado em um livro de publicação militar americana, a Operação Escudo do 

Deserto e Tormenta do Deserto, onde foi retrata uma operação verídica ocorrida 

durante a Guerra do Golfo Pérsico, conforme apresentado no subcapítulo 3.2 Imagem 

Termal na História. É possível perceber que em diversos trechos o autor destaca o 

uso de equipamentos dotados de tecnologia termal, tendo sido empregado tanto 

durante o período diurno quanto noturno, além de ficar evidente o diferencial 

proporcionado por esses equipamentos ao exército americano durante o combate, 

sendo a imagem desses equipamentos mais definida, possibilitando uma identificação 

positiva dos alvos mais adequada. 

Outro fator que corroborou para que as tropas americanas obtivessem uma 

vantagem significativa, foi o fato dos seus dispositivos termais detectarem o oponente 

além das tempestades de areia, o que possibilitava a sua eliminação antes mesmo de 

serem detectados. 

Alguns ensinamentos haviam sido colhidos após a desastrosa Guerra da 

Coréia, tendo sido as falhas exploradas e melhoradas para que não fossem repetidas 

em operações futuras. A implementação da tecnologia termal tanto em blindados 

quanto em helicópteros foi uma dessas melhorias, fazendo a diferença no contexto da 

Operação Escudo do Deserto e Tormenta do Deserto contra Saddam Hussein. O autor 
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conclui que devido ao domínio proveniente da tecnologia termal, as tropas americanas 

dominaram o combate noturno. 

Podemos afirmar que o fato histórico exposto pelo autor abordando o uso da 

tecnologia termal não só corroborou para a melhoria do desempenho das tropas 

americanas durante à operação abordada, mas também apresentou para os demais 

exércitos ao redor do mundo a possibilidade de também dominarem o combate 

noturno, dotando suas tropas com todas as características e benefícios trazidos pelo 

uso do termal em seus equipamentos. 

 

 

4.3.3 Binóculo termal 

 

 

Para responder a terceira questão de estudo, após entender sobre a radiação 

térmica, a diferença entre imagem termal e infravermelha, apresentar um caso 

histórico onde foi possível verificar a importância do uso do equipamento termal pelo 

exército americano, durante um conflito – país que frequentemente testa sua doutrina 

e seus equipamentos – vindo a mudar a concepção de combate noturno; o presente 

trabalho apresentou alguns binóculos termais que são utilizados ou testados pelo 

Brasil e outros existentes no mercado, conforme é possível ser verificado nos 

subcapítulos 3.3 Binóculo Termal utilizado pelo Brasil e 3.4 Binóculo Termal no 

mercado. 

A intenção desses subcapítulos foi apresentar as capacidades e limitações de 

cada binóculo termal mostrando suas possibilidades conforme as características 

presentes em cada equipamento. 

Observa-se que os binóculos termais possuem a capacidade de vigiar, realizar 

reconhecimento e adquirir alvos, tanto durante o dia quanto a noite; possibilidade do 

uso de zoom; campo de visão amplo; aferição de distâncias através laser, que o 

tornam muito preciso; além do mesmo ser portátil, visando o uso coletivo. Sua 

multifuncionalidade o torna um equipamento versátil e completo para ser utilizado 

pelas frações que necessitem identificar, reconhecer ou detectar uma ameaça. 

A diferença existente entre os binóculos termais de cada empresa se encontra 

na tecnologia incorporada, fazendo com que alguns aspectos técnicos se alterem, 

possibilitando uma inicialização mais rápida do sistema, um peso menor, um campo 
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de visualização maior, uma conectividade ou algum componente mais atual, uma 

autonomia do equipamento maior, um alcance de identificação ou reconhecimento do 

alvo maior, uma resolução da imagem melhor, entre outros. Cabe ressaltar que essas 

diferenças são pequenas quando a comparação ocorre entre os binóculos termais 

multifuncionais, porém quando comparadas no universo dos demais binóculos ou 

equipamentos que buscam as mesmas capacidades operacionais, as diferenças se 

tornam maiores, uma vez que esses equipamentos não possuem as funcionalidades 

e versatilidades apresentas acima. 

Existem diversos tipos de equipamentos que possuem termal, nem sempre 

multifuncionais, e que são de uso militar, porém com outras finalidades, menos 

indicados para o reconhecimento, tais como os binóculos de aquisição e designação 

de alvos, os binóculos de observação e ajustes de artilharia, e os binóculos de visão 

noturna. 

Os equipamentos de uso individual não fizeram parte da pesquisa devido aos 

mesmos não possuírem a gama de funcionalidade que os binóculos termais 

multifuncionais possuem e por não serem destinados para o uso coletivo. 

Dessa maneira é possível verificar que a utilização do binóculo termal 

multifuncional pelo Esqd C Pqdt aumentará sua capacidade de vigiar, reconhecer e 

adquirir alvos, devido as características e possibilidades conferidas pelo equipamento 

em questão, aumentando a operacionalidade da tropa paraquedista.  

 

 

4.3.4 Esquadrão Paraquedista e o binóculo termal 

 

 

Para a solução da última questão de estudo, se fez necessário apresentar a 

estrutura do Esqd C Pqdt, sua finalidade, emprego e resultados da análise realizada 

nos questionários de dois artigos acadêmicos, compreendidos entre os subcapítulos 

3.5 Esquadrão de Cavalaria Paraquedista e 3.8 Outras tropas de Reconhecimento, 

além dos subcapítulos presentes no 4.2 Resultados. 

Observando as Op Aet, o Esqd C Pqdt participa dos escalões precursor e 

assalto, promovendo tanto a segurança de um eixo quanto uma maior resistência à 

aproximação do inimigo. Quando inserido no Plano Tático Terrestre, uma das fases 

do assalto Aet, tendo a finalidade de conquistar uma região de suma importância para 
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a Op, a C Pnt Ae, o Esqd executa ações de conquista e manutenção dessa área, para 

isso, o mesmo deve realizar reconhecimentos e estabelecer segurança à frente. 

Analisando a Função de Combate Proteção, ainda de acordo com o manual da 

Bda Inf Pqdt, que visa identificar, prevenir e mitigar as ameaças, pode-se inferir que a 

mesma está intimamente ligada à finalidade de reconhecimento e segurança, bem 

como à tarefa de designação de alvos, referente à atividade de defesa anticarro, do 

Esqd C Pqdt. 

Conforme sua organização, o Esqd C Pqdt possui tanto efetivo quanto estrutura 

para receber um equipamento que permitirá fornecer uma melhor operacionalidade 

para as suas frações, devido ao mesmo estar constituído por um grupo de 

exploradores. 

Sendo o Esqd C Pqdt uma tropa vocacionada para o reconhecimento e 

segurança, conforme apresentado no início do subcapítulo 3.5 Esquadrão de 

Cavalaria Paraquedista, e levando em consideração o conceito dessas ações 

apresentado no subcapítulo 3.6 Reconhecimento e Segurança, pode-se inferir que 

devido a necessidade da obtenção e precisão dos dados, evitar o engajamento 

decisivo, manutenção do contato, esclarecimento da situação, prevenção e proteção 

da inquietação, da surpresa e observação inimiga – atividades e tarefas realizadas 

por essa tropa – se faz necessário a utilização de um equipamento adequado, com 

características e capacidades que possibilitem o cumprimento da finalidade do Esqd 

C Pqdt (realizar reconhecimento e segurança). 

Similar ao emprego do Esqd C Pqdt, o RC Mec também é a tropa apta a realizar 

operações de reconhecimento e segurança, sendo levado em consideração sua 

organização, dotação e seus meios IRVA. Destacam-se alguns fundamentos tanto do 

reconhecimento quanto da segurança (proporcionar alerta preciso e oportuno, 

executar um contínuo reconhecimento e manter o contato com o inimigo), descritos 

no subcapítulo 3.7 Regimento de Cavalaria Mecanizado, que devem ser executados 

pela tropa do RC Mec. A dotação de um MEM preciso, tecnológico, multifuncional e 

adequado ao emprego dessa tropa, possibilita que a mesma cumpra a sua finalidade 

operacional. 

Cabe ressaltar que duas frações do Pel C Mec, o Grupo de Exploradores – 

fração mais apta a realizar reconhecimento, e a Seção de Mísseis Anticarro – fração 

que provê os fogos de longo alcance, batendo áreas abertas; também se encontram 

presentes na estrutura organizacional do Esqd C Pqdt. 
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Ainda abordando a questão da similaridade, percebe-se que tropas 

estrangeiras, de cavalaria, como as norte-americanas e portuguesas, são compostas 

por frações que realizam reconhecimento e que devido a isso necessitam de 

equipamentos adequados para o monitoramento, rastreamento, identificação e 

vigilância do inimigo, em quaisquer condições de visibilidade, de maneira segura, 

sendo essa identificação positiva e detectando antes de ser detectado. 

Como resultado da pesquisa, a análise das questões dos artigos acadêmicos 

corrobora para se chegar a uma resposta do porquê dotar o Esqd C Pqdt de um 

binóculo termal. As perguntas realizadas foram respondidas por integrantes formados 

em escolas militares, da arma de cavalaria e que exerciam funções relacionadas ao 

uso do BTM Coral-CR. Pode ser inferido que os mesmos realizavam ações de 

reconhecimento e segurança, comuns ao Esqd C Pqdt. 

Segundo RIGONI, o universo total analisado respondeu que acredita no auxílio 

prestado pelo binóculo termal Coral-CR durante as ações de reconhecimento. Índice 

que contribui não apenas para a credibilidade do equipamento, mas também 

demonstra que suas características e possibilidades realmente fazem diferença 

durante as operações. Na conclusão da análise das respostas referente a situação de 

emprego do binóculo e nas ideias finais apresentadas por alguns militares, pode-se 

ratificar o que foi exposto acima, ficando claro toda essa multifuncionalidade e 

diferencial proporcionado pelo binóculo termal, em que pese existirem algumas 

necessidades de melhoria que podem ser resolvidas através da aquisição de um 

binóculo que atenda essas demandas levantadas como oportunidades de melhoria. 

É importante ressaltar que a totalidade dos militares entrevistados responderam 

que o Grupo de Exploradores é a fração mais apta a empregar o binóculo termal. 

Segundo ALBUQUERQUE, em seu questionário, referente a rapidez do 

levantamento das informações utilizando o binóculo termal Coral-CR, fica nítida a 

importância do uso desse equipamento, devido ao expressivo percentual que 

respondeu concordando com esse questionamento – 82% (oitenta e dois). As 

observações dos militares entrevistados complementam o que foi apresentado até o 

momento, destacando o que foi proporcionado pelo binóculo termal, devido as suas 

possibilidades e características, sendo as mesmas exaltadas, aumentando em 

diversos aspectos a operacionalidade da tropa durante as ações de reconhecimento. 

O uso do binóculo termal pelo RC Mec é de suma importância para o 

cumprimento de suas missões, trazendo benefícios à tropa durante as ações de 
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reconhecimento e segurança, contribuindo para as atividades da função combate 

proteção com a finalidade de mitigar as ameaças inimigas, além de também possuir 

Grupos de Exploradores. Dessa maneira é possível afirmar que o Esqd C Pqdt se 

assemelha tanto aos meios quanto à finalidade ao RC Mec, o que justifica o uso do 

binóculo termal pelo Esqd C Pqdt, conferindo-lhe as mesmas características, 

possibilidades e operacionalidade do RC Mec. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para solucionar o problema da presente pesquisa, é importante identificar que 

foi através da metodologia aplicada que se criaram subsídios para alcançar essa 

resposta, bem como o conhecimento reunido no referencial teórico e na análise 

realizada nos questionários dos artigos acadêmicos pesquisados. 

A pesquisa se desenvolveu em cima do seguinte problema: Qual Material de 

Emprego Militar poderá ser proposto, vinculado à Função de Combate Proteção do 

Esqd C Pqdt, que se faz necessário para se preencher a lacuna da não existência de 

um material que atue proporcionando um melhor desempenho e emprego pelo Esqd 

C Pqdt em proveito das Operações Aeroterrestres? 

Dessa maneira, visando responder a esse problema, buscou-se inicialmente 

criar uma base sólida de conhecimento através do estudo de manuais, diversos livros 

sobre o assunto e fontes técnicas, reunindo as características e possibilidades do 

binóculo termal, além do estudo de um caso histórico com a finalidade de adquirir 

embasamento teórico a respeito do assunto. 

Devido ao Esqd C Pqdt estar passando por um processo de reformulação 

doutrinária, percebeu-se que com o novo conceito de Função de Combate, o mesmo 

também necessitaria de um MEM que fosse adequado a esse conceito e a nova 

realidade vivida pelo EB, além de estar eixado não só com o PEEx e os OEE, mas 

principalmente com a sua finalidade, a de realizar ações de reconhecimento e 

segurança. 

Inicialmente, no desenvolvimento da pesquisa, houve uma preocupação em 

diferenciar imagem termal de imagem infravermelha, uma vez que ao definir o que é 

imagem termal, bem como suas características, possibilidades e funcionalidades, 
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seria possível realizar a exclusão de equipamentos como óculos de visão noturna, 

equipamentos infravermelhos e demais binóculos existentes não possuidores dessa 

tecnologia. 

Após essa apresentação, buscou-se um caso histórico, verídico e que 

apresentasse o uso do termal durante as operações militares realizadas. As 

passagens do livro War in The Persian Gulf – Operations Desert Shield and Desert 

Storm, corroboram com a proposta de utilização de um binóculo termal pelo Esqd C 

Pqdt. Ficou evidente que a dominância do período noturno, independente da 

adversidade climática e a possibilidade de se detectar antes de ser detectado, fez a 

diferença durante essa guerra disputada entre americanos e iraquianos, vantagem 

proveniente da tecnologia do termal. 

Para atingir o objetivo foram apresentadas as possibilidades, características, 

capacidades e limitações dos binóculos termais, tendo sido realizado um estudo 

englobando as principais empresas de tecnologia que produzem equipamentos de 

defesa para os diversos países, tais como: SAFRAN, TELEDYNE, LEONARDO e 

THALES, entre outras que devido ao fato de não comercializarem BTM, não fizeram 

parte dessa pesquisa. 

Destacam-se as capacidades dos binóculos termais de vigiar, reconhecer e 

adquirir alvos, sua multifuncionalidade, seu uso noturno e principalmente a 

possibilidade de uso mesmo em condições climáticas adversas. 

Finalizando o desenvolvimento, foram apresentadas a finalidade do Esqd C 

Pqdt e sua estrutura, com o intuito de realizar uma comparação com o RC Mec, por 

intermédio dos conceitos referentes as ações de reconhecimento e segurança – 

devido as tropas mais aptas a realizar esse tipo de operação serem de cavalaria – 

bem como a finalidade do RC Mec e duas de suas frações utilizadoras do BTM (o 

Grupo Exploradores e a Seção de Mísseis Anticarro). 

Através dessa comparação é possível afirmar o que existe em comum entra o 

RC Mec e o Esqd C Pqdt, sendo: a finalidade (ações de reconhecimento e segurança) 

e as 02 (duas) frações (Gp Exp e Seç Msl AC), logo cabendo ser proposto o mesmo 

MEM (binóculo termal), devido ao RC Mec utilizar o binóculo termal e o mesmo suprir 

satisfatoriamente as necessidades e demandas dessa tropa. 

Cabe ressaltar que as tropas americanas e portuguesas, também pesquisadas, 

realizam essas mesmas ações de reconhecimento e segurança e utilizam em suas 
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frações equipamentos para potencializar a capacidade de detecção inimiga, 

adaptando-se a demanda estabelecida pelo combate moderno.  

Outro fator que corrobora para se propor um binóculo termal para o Esqd C 

Pqdt e que também foi experimentado pela tropa do RC Mec, através da análise das 

02 (duas) pesquisas realizadas, é a confiança, a capacidade adquirida, a versatilidade 

e a operacionalidade fornecida por esse equipamento durante sua utilização. 

Por fim, podemos observar que gradualmente, os objetivos e as questões de 

estudo foram sendo alcançados e respondidos, resultando em um somatório de 

conhecimento apresentado, nas distinções, comparações e análises realizadas, 

culminando, assim, na resposta do problema da presente pesquisa, de maneira que a 

proposta de utilização de um Binóculo Termal Multifuncional pelo Esqd C Pqdt 

corrobora com o processo de atualização doutrinária vivida pela OM preenchendo a 

inexistência desse MEM e potencializando suas capacidades e seu emprego junto à 

Bda Inf Pqdt em proveito das Op Aet.  



59 

REFERÊNCIAS 
 
 
AEL SISTEMAS. Manual do Operador. CORAL-CR: CÂMERA TÉRMICA DIURNA 
E NOTURNA OBSERVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ALVOS. 
 
 
______. Família Coral. Disponível em: <https://www.ael.com.br/familia-coral.html>. 
Acesso em 17 julho 2021. 
 
 
BONJORNO, J. R.; RAMOS, C. M.; PRADO, E. P.; BONJORNO, V.; BONJORNO, 
M. A.; CASEMIRO, R.; BONJORNO, R.F.S.A. Física Eletromangnetismo e Física 
Moderna, 3º ano: 3. ed. São Paulo: Editora FTD, 2016. 
 
 
BRASIL, Exército. Centro de Doutrina do Exército. Doutrina Militar Terrestre em 
revista. O SISFRON e a base industrial de defesa. Publicação do Exército 
Brasileiro ano 001 ed. 04. Disponível em: 
<http://www.ebrevistas.eb.mil.br/index.php/DMT/article/download/671/724>. Acesso 
em 17 julho 21. 
 
 
______. Estado Maior do Exército. Concepção Estratégica do Exército - Sistema 
de Planejamento do Exército SIPLEX/Fase IV. Brasília, DF, 2017. 
 
 
______. Gabinete do Comandante do Exército. Diretriz do Comandante do 
Exército 2019. Brasília, DF, 2019. 
 
 
______. Estado Maior do Exército. EB10-P-01.007 – Plano Estratégico do Exército 
2020-2023. Brasília, DF, 2019. 
 
 
______. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Estado Maior do Exército. EB20-C-
07.001 Catálogo de Capacidades do Exército Brasileiro 2015 - 2035. 1ª. ed. 
Brasília, DF 2015. 
 
 
______. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Estado Maior do Exército. EB20-
MF-10.102 Doutrina Militar Terrestre. 2ª. ed. 2019. 
 
 
______. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Estado Maior do Exército. EB20-
MC-10.208 Proteção. 1ª. ed. Brasília, DF, 2015. 
 
 



60 

______. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Estado Maior do Exército. EB20-P-
03.002 Plano de Desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre 2020. Brasília, 
DF, 2019. 
 
 
______. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Estado Maior do Exército. EB70-
MC-10.201 A Guerra Eletrônica na Força Terrestre. 1ª. ed. Brasília, DF, 2019. 
BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Estado Maior do Exército. EB70-
MC-10.217 Operações Aeroterrestres. 1ª. ed. Brasília, DF, 2017. 
 
 
______. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Estado Maior do Exército. EB70-
MC-10.222 A Cavalaria nas Operações. 1ª. ed. Brasília, DF, 2018. 
 
 
______. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Estado Maior do Exército. EB70-
MC-10.223 Operações. 5ª. ed. Brasília, DF, 2017. 
 
 
______. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Estado Maior do Exército. EB70-
MC-10.307 Planejamento e Emprego da Inteligência Militar. 1ª. ed. Brasília, DF, 
2016. 
 
 
______. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Estado Maior do Exército. EB70-
MC-10.309 Brigada de Cavalaria Mecanizada. 3ª. ed. Brasília, DF, 2019. 
 
 
______. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Estado Maior do Exército. EB70-
MC-10.341 Lista de Tarefas Funcionais. 1ª. ed. Brasília, DF, 2016. 
 
 
______. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Estado Maior do Exército. EB70-
MC-10.354 Regimento de Cavalaria Mecanizado. 3ª. ed. Brasília, DF, 2020. 
 
 
______. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Estado Maior do Exército. EB70-
MC-10.XXX Bda Inf Pqdt. 1ª. ed. 2020. 
 
 
______. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Estado Maior do Exército. IP 2-33 
1º Esqd C Pqdt. 1ª. ed. Brasília, DF, 1994. 
 
 
______. Port nº 133-EME-Res, Brasília-DF, 11 set 2006. 
 
 
______. Missão e visão de futuro do Exército Brasileiro. Disponível em: 
<https://www.eb.mil.br/missao-e-visao-de-futuro>. Acesso em: 22 abr 2021. 
 



61 

______. Escritório de Projetos do Exército Brasileiro. Integrando capacidades na 
vigilância e na manutenção em nossas fronteiras. Disponível em: 
<http://www.epex.eb.mil.br/index.php/sisfron>. Acesso em 17 julho 2021. 
 
 
______. Secretaria Geral do Exército. Boletim do Exército nº 52/2020. Brasília, DF, 
2020. Disponível em: 
<http://www.sgex.eb.mil.br/sistemas/boletim_do_exercito/boletim_be.php>. Acesso 
em: 24 dezembro 2020. 
 
 
______. Secretaria Geral do Exército. Separata ao Boletim de Acesso Restrito do 
Exército nº 10/2015. Quadro de Dotação de Material – Esquadrão de Cavalaria 
Paraquedista. Brasília, DF, 2015. 
 
 
CHRZANOWSKI, Krzysztof. Testing Thermal Imagers – Practical guidebook. 
Military University of Technology, Warsaw – Poland, 2010. 
 
 
COMMERCIAL ELECTRONIC SYSTEMS, Inc. Difference termal imaging active 
IR. Disponível em: <https://cescomplete.com/2017/12/10/difference-thermal-imaging-
active-ir/>. Acesso em 30 maio 2021. 
 
 
The Electromagnetic Spectrum. The Infrared. Disponível em: 
<https://web.archive.org/web/20060105212734/http://imagers.gsfc.nasa.gov/ems/infr
ared.html>. Acesso em: 30 maio 21. 
 
 
CONSIDINE, Glenn D. John Wiley &Sons Inc. Van Nostrand´s Scientific 
Encyclopedia, 9ª ed, New York 2006. Disponível em: 
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/0471743984.vse4181.pub2>. 
Acesso em: 30 maio 2021. 
 
 
ELBIT System. CORAl-CR. Disponível em: <https://elbitsystems.com/media/CORAL-
CR.pdf>. Acesso em 17 julho 2021. 
 
 
FLIR Teledyne. Wha its the difference between active IR and thermal imaging. 
Disponível em: <https://www.flir.ca/support-center/oem/what-is-the-difference-
between-active-ir-and-thermal-imaging>. Acesso em 30 maio 2021. 
 
 
FLIR Teledyne. RECON B2-FO. Disponível em: 
<https://www.flir.com/products/recon-b2-fo/>. Acesso em 19 julho 2021. 
 
 
HEWITT, Paul G. Física Conceitual. 12. ed. Porto Alegre: Editora Bookman, 2015. 



62 

JACOB, Pieter A. Thermal Infrared Characterization of Ground Targets and 
Backgrounds. 2. ed. Bellingham, Washington USA: Editora Spie Press, 2006. 
 
 
JÚNIOR, Enemar de Albuquerque. Operações de reconhecimento no Regimento 
de Cavalaria Mecanizado: análise do reflexo do emprego de meios dos 
programas estratégicos do Exército SISFRON. 2019. 22 f. Artigo Científico 
(Aperfeiçoamento em Operações Militares) – Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de 

Janeiro, 2019. 
 
 
KHARE, Sudhir. Negi, S. S. Defence Science Journal – Thermal Imaging 
Sensors, Vol. 57, No. 3, p. 173-183, 2007. 
 
 
LEONARDO. LINX LR. Disponível em: 
<https://www.leonardocompany.com/en/products/linx-lr?f=/land/soldier-
systems/optronics>. Acesso em 20 julho 21. 
 
 
Maia Neto, J. (1). O processo de transformação do Exército Brasileiro: um 
estudo sobre os reflexos da era do conhecimento. Coleção Meira Mattos: Revista 
Das Ciências Militares, (24). Recuperado de 
http://ebrevistas.eb.mil.br/RMM/article/view/76. 
 
 
RIGONI, Rodrigo Caspani. Reflexos dos meios SISFRON para a doutrina de 
emprego do RC Mec em operações de reconhecimento: Os impactos do 
binóculo de imagem termal CORAL-CR. 2020. 23 f. Artigo Científico 
(Aperfeiçoamento em Operações Militares) – Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de 

Janeiro, 2020. 
 
 
SAFRAN Electronics & Defense Brazil. JIM LR. Disponível em: <https://www.safran-
electronics-defense.com.br/defesa/optonica-portatil/binoculos-para-segurança-0>. 
Acesso em 18 julho 2021. 
 
 
SOARES, João Henrique Alves. A Seção de Vigilância Terrestre do Regimento 
de Cavalaria Mecanizado: Análise da capacidade de reconhecimento para o 
ambiente operacional de 2035. 2018. 216 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Militares) – Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro, 2018. 
 
 
THALES Group. SOPHIE ULTIMA. Disponível em: 
<https://www.thalesgroup.com/en/europe/germany/optronic-systems>. Acesso em 18 
julho 2021. 
 
 



63 

UNITED STATES, Army. Center of Military History. War in The Persian Gulf – 
Operations Desert Shield and Desert Storm, August 1990 – March 1991, 1ª ed. 
Washinston, DC, 2010. 
 
 
UNITED STATES, Department of Defense Standard Practice. Joint Electronics 
Type Designation Automated System, MIL-STD-196G, 2018. 
 
 
WAHL, Palmer. Instrumentation Group. The Evolution of Thermal Imaging 
Cameras – The World´s Finest Manufacturers of Temperatures, Pressure & 
Humidity, Test and Calibration Instruments, 2007. 
 
 
ZÔRZO, Égon Erlei. A utilização do morteiro embarcado nas frações de 
cavalaria mecanizada: uma proposta. 2020. 155 f. Dissertação (Mestrado em 

Ciências Militares) – Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro, 2020. 
  



64 

ANEXO A 

 

 



65 

 

 

 



66 

 

 



67 

 

 

 

 

 



68 

 


